Casas Abertas
Estudos Diversos
Teu e o reino, o poder e a gloria para sempre.
Semana 8
Mateus 6:9 Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu
nome.
Mateus 6:10 Venha o teu Reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.
Mateus 6:11 Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Mateus 6:12 Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos
devedores.
Mateus 6:13 E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o
Reino, o poder e a glória para sempre. Amém’.

Teu é o Reino, o poder e a glória para sempre
Teu é o Reino,
O Reino de Deus é celeste e Jesus chama de Reino dos Céus, tem os critérios de Deus e
está disponível a todo homem. Em certa ocasião, Jesus revela o perfil do homem que entra
no Reino, Ele abre um parênteses e o fecha com a mesma expressão “deles é o Reino dos
Céus”. Os princípios do Reino dos Céus foram apresentados aos discípulos por Jesus.
• Mateus 5:3 "Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o Reino dos
céus.
• Mateus 5:4 Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados.
• Mateus 5:5 Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por
herança.
• Mateus 5:6 Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão
satisfeitos.
• Mateus 5:7 Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia.
• Mateus 5:8 Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus.
• Mateus 5:9 Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de
Deus.
• Mateus 5:10 Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles
é o Reino dos céus.
O ser do Reino de Deus deve buscar ter todas características da cidadania celeste, todas
presentes entre os versículos do 3 e 10.
Então busque viver ao estilo do Reino de Deus! Busque a Justiça, que lei humana alguma
pode alcançar!
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•

Mateus 6:33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.

Não fique de fora! Pratique a vontade de Deus.
• Mateus 7:21 "Nem todo aquele que me diz: ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino
dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Proclame com sua vida a grande notícia, se for preciso fale:
• Mateus 10:7 Por onde forem, preguem esta mensagem: ‘O Reino dos céus está
próximo’.
Receba o Reino, deixe esta pequena semente germinar em seu coração!
• Mateus 13:31 E contou-lhes outra parábola: "O Reino dos céus é como um grão
de mostarda que um homem plantou em seu campo.
• Mateus 13:32 Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce
torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as
aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos".
Ainda que você não entenda completamente no que germinará, creia que desta semente
ramos de alegrias eternas crescerão e florescerão em abundância de paz! Deus tem poder
para isso!
Quem vive os princípios elementares do Reino, tem ardente desejo de que a vontade do Pai
seja feita na terra, como será em breve no milênio que está por vir!
Toda criação deseja com ardente expectativa que o governo de Deus logo se estabeleça na
Terra, a queda do homem não atingiu apenas o homem, mas também a natureza. O homem
e a natureza estão intimamente relacionados e ambos vivem sobre um ecosistema que tem
equilíbrio em sofrimento - Volta Senhor Jesus!
• Romanos 8:19 Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação
dos filhos de Deus.

O poder
Deus é suficiente e poderoso! Fazer parte do Reino de Deus hoje, é tão misterioso quanto
real, o Rei está “ausente” por um tempo aos olhos de quem não crê e se estamos no Reino
em espírito, devemos manifestar esses princípios.

Os filhos autênticos do reino são:
•
•
•

Luz do mundo
o Mateus 5:14a "Vocês são a luz do mundo…”
Sal da terra, e
o Mateus 5:13a "Vocês são o sal da terra...”
Embaixadores.
o 2Corintios 5:20a Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo
lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.

Somos cartas de Cristo e perfume suave que anuncia - como céu e a terra - anuncia a glória
e o poder de Deus - Salmos 19:1
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O poder a honra e a glória pertencem ao Senhor, mas a alegria que nos dá força, Ele divide
com quem obedece e o ama.
• Neemias 8:10b Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá".

Aplicação:
Faça como Davi, louve, reconheça e declare quem é Deus na sua vida!
1Crônicas 29:10 Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembléia,
dizendo: "Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso pai, de eternidade a
eternidade.
1Crônicas 29:11 Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade
e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o
reino; tu estás acima de tudo.
1Crônicas 29:12 A riqueza e a honra vêm de ti; tu dominas sobre todas as
coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos.
1Crônicas 29:13 Agora, nosso Deus, damos-te graças, e louvamos o teu
glorioso nome.
1Crônicas 29:14 "Mas quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos
contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te
demos o que vem das tuas mãos.
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