Casas Abertas
Estudos Diversos
Instruçoes sobre o Reino de Deus
Qual a sua primeira reação frente a uma instrução? Comente com o Grupo.
Comente uma situação em que você não seguiu uma instrução.
Por todos os lados há frases, frases que marcam a história, ensinadas por
nossos pais, ouvidas nas rodas de conversas, estampadas em camisas, pichadas nos
muros e etc.
 Algumas frases de famosos antes de morrerem:
 Frank Sinatra morreu depois de dizer “Eu estou perdendo”;
 Alfred Hitchcock disse, antes de morrer: “Nunca se sabe o
final. É preciso morrer para saber exatamente o que acontece depois da
morte, embora os católicos tenham suas esperanças”;
 Winston Churchill, Ex-Primeiro-ministro do Reino Unido
disse “Eu estou entediado com tudo isso”.
 O cirurgião Joseph Henry Green checava o próprio pulso no
momento de sua morte, quando disse: “Parou”.
● Últimas palavras sempre se revestem de importância:
 “Relaxa, é uma cirurgia bem simples.” - “Bobagem!”
 Provavelmente é só uma coceirazinha!”
 “Te assustei, hein vovó?”
 “Olha mamãe! Com uma mão só!”

Lucas escreveu dois livros, dos quais Atos é o segundo, cobrindo as Obras e
Palavras de Jesus. Jesus passou 40 dias com os Discípulos e neste tempo deu-lhes
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instruções - At 1:2 até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado
instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido.

Que instruções?
Este foi um tempo de preparo de seus discípulos acerca da mensagem que
deveriam pregar a mensagem do Reino:
 At 1:3 Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes
muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período
de quarenta dias falando-lhes acerca do Reino de Deus.
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que
existe. Sl 103.19. Seu trono é sobre todos, mas seu reino estava localizado no
“espaço”. Ele não fez isso a nenhuma outra nação; todas as outras desconhecem as
suas ordenanças. Aleluia! Sl 147.20
A plenitude deste reino ocorrerá em ocasião futura e assim foi ensinado:
 Dn 2:44 "Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino
que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro
povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará
para sempre.”
 João Batista anuncia a chegada do Reino: Mc 1:14-15 “Depois que João
foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. 15 "O
tempo é chegado", dizia ele. "O Reino de Deus está próximo. Arrependam-se
e creiam nas boas novas! "
 Jesus faz o mesmo. Mt 4:23 “Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas
sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando todas as
enfermidades e doenças entre o povo.”
 Os apóstolos continuaram a pregar o que Jesus os havia ensinado At
19.8 e 28.23,31
O Reino será estabelecido no futuro, todavia já pode ser desfrutado hoje,
realidade evidente na vida pessoal.
Esta realidade nos capacita a comunicar a mensagem - “Mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em
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Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra”. At 1:8. Os
discípulos seriam testemunhas (contar o que viram e ouviram) por todo o mundo,
começando em:





Jerusalém – Local em que estavam
Judeia – região
Samaria – Região pouco mais distante e marginalizada
Confins da terra – Todo o mundo

Assim como os discípulos fizeram, a nossa missão de testemunhar deve
superar questões étnicas, nacional, linguística, política e como novos ministros do
reino, devemos também depender do Espírito para cumprir nosso papel de discípulos
de Cristo, afinal como Pedro disse: “vós sois reino de sacerdotes” (2Pd 2.9).
A Nova Aliança traz consigo uma capacidade sobrenatural de cumprir a
vontade Deus - Ez 36.27 “Porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agirem
segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis.”. João Batista
disse “Eu batizo com água... Mas após mim virá quem os batizará com Espírito
Santo e com fogo” e o próprio Senhor falou sobre isso “...Pois João batizou coma
água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo”.At
1.5, “Eu lhes envio a promessa de meu Pai; mas fiquem na cidade até serem
revestidos do poder do alto”. Lc24.49”. Ser revestido é ser imerso, é ter o Espírito
capacitador de forma abundante sobre você!
“...Este evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como
testemunho a todas as nações, e então virá o fim.” Mt 24.14. Se você está ouvindo
essa mensagem, em parte esta promessa cumpriu-se em você, como ouvinte. O fim
se aproxima, mas ainda não chegou.
Não perca tempo! Faça a sua parte - Deixem-se! “...deixem-se encher pelo
Espírito.” Ef 5:18b e comunique o evangelho, conte a história!
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A instrução de Jesus foi dada pelo poder do Espírito, que capacita para o
ministério. Façamos como os discípulos que acolheram com fé e prática as
orientações de Cristo. O Espírito dá o poder para exercer o ministério! Os discípulos
mantiveram-se perto das ordenanças de Cristo e abundaram em piedade e devoção.
Oração: Busque estar cheio do Espirito Santo. Busque aquilo que Deus tem
preparado pra você. Saiba quais são as instruções que Deus tem lhe dado e siga-as.

“Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo
exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz.” 1 Pe 2.9
“Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar,
tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda.” 1Jo
2.28
Frank Sinatra estava perdendo. Em Cristo "somos mais do que vencedores”
Rm 8:37;
● Alfred Hitchcock disse saber o final antes morrer, em Jesus sabemos cf.

Jo 14:1-4 Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em
mim. 2Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo
teria dito. Vou preparar-vos lugar. 3 E quando eu for, e vos preparar lugar,
virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver
estejais vós também. 4 Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o
caminho.
● Winston Churchill, disse “estar entediado...com tudo isso”. Paulo disse
em 2Co 4:16-18 “Por isso não desanimamos. Embora exteriormente
estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após
dia,17pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para
nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.18Assim, fixamos os
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olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é
transitório, mas o que não se vê é eterno” e em
● Joseph Henry Green checava o próprio pulso no momento de sua morte,
disse: “Parou”- nós diremos: “Vai começar!” Fp 1:21 “porque para mim o
viver é Cristo e o morrer é lucro.”
1Jo 5:11-13 “E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida
está em seu Filho. 12 Quem tem o Filho, tem a vida; quem não tem o Filho de Deus,
não tem a vida.13 Escrevi-lhes estas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de
Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna.” O hoje é apenas a introdução
de nossa eternidade!
1Co 15:54-55 “Quando, porém, o que é corruptível se revestir de
incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, então se cumprirá a palavra
que está escrita: A morte foi destruída pela vitória.55 Onde está, ó morte, a sua
vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? "

Reflexão:
1. Quais os atrativos que você vê em estudar a Bíblia?
2. A Espiritualidade pode ser divorciada da razão? Leia 2Pd 1.20 Compartilhe
com o grupo o que está ocorrendo na igreja brasileira.
3. Como você tem tratado a Palavra de Deus? O que ela significa na sua vida?
4. Há salvação fora de Jesus Cristo? Se positivo em quem? Se negativo Por
que Só em Jesus?
5. A salvação dever ser partilhada até onde e com quais pessoas?
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Oração: Senhor, nos ensine ouvir e obedecer Suas ordenanças. Que eu deixe
o Espirito Santo ter total liberdade em minha vida para que tudo quanto eu fizer seja
realmente guiado pela Sua vontade.
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