
LIÇÃO 5  - A VINDA DO REINO DE DEUS 

 

O que você pensa quando pensa sobre o Reino de Deus? Muitas pessoas pensam sobre “os céus". Esta 

resposta é correta até um ponto. Vamos descobrir na Bíblia a verdade inteira sobre o Reino de Deus. 

 

I . AS PROFECIAS DO VELHO TESTAMENTO SOBRE O REINO DE DEUS. 

 

A nação de Israel tinha muito poder e era um reino muito forte durante a época do rei Davi (o 

menino que matou o gigante). Isso ocorreu 1000 anos antes da época de Cristo. Depois de Davi o 

povo se tornou rebelde contra Deus. E Deus mandou outras nações para derrotarem Israel. 

Durante a escravidão de Israel, Isaías escreveu sobre O Reino de Deus. Quando o povo leu estas 

palavras, se lembrou do reino de Davi e a glória que o reino tinha. Isaías disse que o Reino que 

viria seria melhor. 

 

 A.  Isaías 2:1-4 (750 a.C.). 

  1. "Últimos dias". 

2. “Todas as nações”. 

  3. "Jerusalém”. 

 

 B.  Daniel (550 a.C.). 

  1. 2:44 - O Reino "será estabelecido para sempre". 

2. 7:18 - Os santos “possuirão o Reino para todo o sempre" 

3. Isaías, Daniel e Joel 2:28-32, disseram que o Reino iria chegar, mas ninguém sabia 

exatamente quando. 

 

II. AS PROFECIAS DO NOVO TESTAMENTO SOBRE O REINO DE DEUS. 

 

A. João Batista (20 d.C.) - O Reino não foi estabelecido antes de Jesus. João disse ao povo: "O Reino 

está próximo”, Mateus 3:1-2. 
 

B.  Jesus - O Reino não foi estabelecido durante o ministério de Jesus. 

1. Mateus 4:17 - "O Reino do céu está próximo".  

2.  Marcos 9:1 -Note bem: - Alguns. - O Reino vai chegar, na terra, durante as vidas dos 

discípulos de Jesus. 

 3. Marcos 9:1 - O Reino vai chegar com poder. 

4.  João 3:1-7 - Uma pessoa precisa nascer de novo, para entrar no Reino de Deus. 

 5. Lucas 17:20-21 - O Reino de Deus esta dentro de vocês. (Não é físico) 

6. Mateus 16:13-19 - A igreja e o Reino são iguais e estão construídos na pedra (A verdade que 

Jesus é o Cristo - I Coríntios 3:11). - Pedro receberá as chaves do Reino. 

  7. Lucas 24:44-49 -O arrependimento e o perdão dos pecados seriam anunciados a todas as 

nações começando por Jerusalém, com poder. Lembre-se das passagens em Isaías 2 e Marcos 

9:1. 

 

C.  Lucas 23:50,51 - José da cidade de Arimatéia ainda estava esperando a vinda do Reino de 

Deus. O Reino ainda não tinha chegado depois da morte de Jesus. 

 

III.   O CUMPRIMENTO DAS PROFECIAS DO VELHO TESTAMENTO E DO NOVO 

TESTAMENTO - Leia Atos 1-2. 
 

A. Leia Atos 1:1-12 - Jesus falou com os apóstolos sobre O Reino pela última vez. 

1. Vs. 3 - A época destes versículos é depois da ressurreição. Jesus estava com os discípulos 

durante 40 dias. Eles falaram sobre o Reino de Deus. 



2. Vs. 6 - Os discípulos perguntaram sobre O Reino. Eles ainda não tinham entendido que 

Jesus ia estabelecer um Reino espiritual. Eles estavam pensando que o Reino de Deus 

seria como o reino de Davi. Um Reino sem a influência e poder dos Romanos. 

                     3. Vs. 8 - Vocês receberão poder quando o Espirito Santo chegar. O poder dos apóstolos é o  

                         Espirito Santo Até agora não sabíamos o que era o poder. 

                     4. Vs. 12 - Quando Jesus foi ao céu, para onde os apóstolos foram? Eles foram para  

                         Jerusalém.  

 

B. Leia Atos 1:13-26 - A seleção de um novo apóstolo. 

1. Matias foi escolhido para ocupar o lugar de Judas que morreu. 

2. Apenas "alguns" dos apóstolos estavam vivos e esperando ver o Reino chegar durante   

             suas vidas, (Marcos 9: 1). 

 

C.      Leia Atos 2: 1-13 - O Reino foi estabelecido. 

  1. Vs. 1-4 - O Reino chegou com poder, (Marcos 9:1; Atos 1:8). 

2. Vs. 5 - O Reino chegou em Jerusalém com "todas as nações" presentes, (Isaías 2:2; 

Lucas 24:47). 

 

D.  Leia Atos 2: 14-17 - Pedro se levantou para dar uma explicação. 

  1. Vs. 17 - Pedro anunciou o começo “dos últimos dias”.  

2. Pedro anunciou que o Reino chegou naquele momento. Esse foi o cumprimento das 

profecias de Isaías e Joel, (Isaías 2:2; Joel 2:28-32). 

3. João e Jesus falaram que o Reino estava próximo e a data da vinda do Reino foi + ou 

- d.C. 33, (Mateus 3:1-2, 4:17). 

 

E.  Leia Atos 2:36-47 - As pessoas entraram no Reino pela primeira vez! 

1. Vs. 36- A conclusão da lição de Pedro é que Jesus é o Rei e Cristo. Quando Cristo é o 

Rei da sua vida, então o Reino está dentro de você, (Lucas 17:20-21). 

  2. Vs. 37 - Eles perguntaram - "O que devemos fazer?". 

3. Vs. 38 - Pedro deu a resposta e usou as chaves do Reino. Pedro falou como entrar no 

Reino, (Mateus 16:19). 

  4. Vs. 38 - Arrependimento e perdão dos pecados foram pregados, (Lucas 24:47). 

5. Vs. 38 - As pessoas precisavam nascer da água e do Espírito para entrarem no 

Reino, (João 3:1-7). Pedro disse, seja batizado e receberá o dom do Espírito Santo. 

  6. Vs. 41 - Três mil pessoas entraram no Reino. 

7. Vs. 42 - Que tipo de grupo faz as coisas deste versículo? A igreja faz estas coisas, (Atos 

5:11). 

8. Vs. 47 - Os salvos estão dentro do Reino que durará para sempre, (Daniel 2:44, 

7:18). A igreja é o Reino aqui na terra, (Mateus 16:18-19). Deus acrescentava os 

salvos à igreja diariamente! 

 

IV. APLICAÇÃO E DESAFIO 

  

A. A igreja é o Reino de Deus aqui na terra e os cristãos espalharam esta mensagem,  

          Atos 8:12, 28:30-31; Colossenses 1:13-14. 

B. Atos 2; 42 - Sendo cidadãos do Reino de Deus e membros da igreja, devemos continuar  

                       firmes: 

  1.  No ensino dos apóstolos = A Bíblia 

  2.  Em amizade uns com os outros = Os cultos e encontros bíblicos. 

  3.  No partir do pão = a santa ceia. 

   4.  Nas orações = um relacionamento diário com Deus. 

  C.  I João 1:7-9 - Os cidadãos do Reino têm uma promessa de purificação todos os dias.   

D.  Mateus 6:33 - Você está pronto a colocar o Reino de Deus em primeiro lugar na sua vida?  


