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Considerações 

• Deus tem um PROPÓSITO ETERNO – estabelecido antes da fundação 
do mundo;
• O PROPÓSITO de Deus é ter uma FAMÍLIA (comunhão) com MUITOS 
FILHOS, SEMELHANTES A JESUS, para sua GLÓRIA;
• O PECADO interferiu no que Deus havia planejado;
• A SALVAÇÃO através da OBRA DE JESUS foi o MEIO que Deus 
proveu para RESTAURAR o homem a seu PROPÓSITO ETERNO.
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A palavra de 
Deus nos 

revela

Sabemos que todas as coisas 
cooperam para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que são 
chamados segundo o seu propósito. 
Porquanto aos que de antemão 
conheceu, também os predestinou para 
serem conformes à imagem de seu 
Filho, a fim de que ele seja o 
primogênito entre muitos irmãos. 
(Rm.8:28,29)
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SABEMOS

1. Que Deus existe

2. Que Deus tem um propósito

3. Que o propósito de Deus é eterno

4. Que fomos chamados para vivermos o PED

5. Que a comunhão com Deus nos transforma à 
sua imagem 

6. Que todas as coisas cooperam para a 
realização do PED em nossas vidas

7. Que o PED não pode ser vivido 
isoladamente



z

O reino de Deus
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O reino de 
Deus

§ Teu, SENHOR, é o poder, a 
grandeza, a honra, a vitória e a 
majestade; porque teu é tudo 
quanto há nos céus e na terra; 
teu, SENHOR, é o reino, e tu 
te exaltaste por chefe sobre 
todos. Riquezas e glória vêm 
de ti, tu dominas sobre tudo, 
na tua mão há força e poder; 
contigo está o engrandecer e a 
tudo dar força (1Cr.29:11,12)
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O reino de 
Deus

§ O teu reino é o de todos 
os séculos, e o teu 
domínio subsiste por 
todas as gerações 
(Sl.145:13)
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O reino de 
Deus

§ O rei Nabucodonosor a todos os 
povos, nações e homens de todas 
as línguas, que habitam em toda a 
terra: Paz vos seja multiplicada! 
Pareceu-me bem fazer conhecidos 
os sinais e maravilhas que Deus, o 
Altíssimo, tem feito para comigo. 
Quão grandes são os seus sinais, e 
quão poderosas, as suas 
maravilhas! O seu reino é reino 
sempiterno, e o seu domínio, de 
geração em geração (Dn.4:1-3)
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O reino de 
Deus

Portanto, vós orareis assim: 
Pai nosso, que estás nos 

céus, santificado seja o teu 
nome; venha o teu reino; 

faça-se a tua vontade, assim 
na terra como no céu 

(Mt.6:9,10)
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O reino de 
Deus

Ó profundidade da riqueza, tanto da 
sabedoria como do conhecimento de 
Deus! Quão insondáveis são os seus 
juízos, e quão inescrutáveis, os seus 
caminhos! Quem, pois, conheceu a 

mente do Senhor? Ou quem foi o seu 
conselheiro? Ou quem primeiro deu a 

ele para que lhe venha a ser 
restituído? Porque dele, e por meio 

dele, e para ele são todas as coisas. 
A ele, pois, a glória eternamente. 

Amém! (Rm.11:33-36)
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O reino de 
Deus

ao único Deus, nosso 
Salvador, mediante Jesus 

Cristo, Senhor nosso, glória, 
majestade, império e 

soberania, antes de todas as 
eras, e agora, e por todos os 

séculos. Amém! (Jd.1:25)
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O reino de 
Deus

Não há sabedoria, nem 
inteligência, nem mesmo 

conselho contra o SENHOR 
(Pv.21:30)
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O reino de 
Deus

Então, ouvi uma como voz de 
numerosa multidão, como de 

muitas águas e como de fortes 
trovões, dizendo: Aleluia! Pois 
reina o Senhor, nosso Deus, o 
Todo-Poderoso. Alegremo-nos, 
exultemos e demos-lhe a glória, 
porque são chegadas as bodas 
do Cordeiro, cuja esposa a si 

mesma já se ataviou (Ap.19:6,7)
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O reino de 
Deus

Lembrai-vos das coisas 
passadas da antiguidade: que eu 
sou Deus, e não há outro, eu sou 
Deus, e não há outro semelhante 

a mim; que desde o princípio 
anuncio o que há de acontecer e 
desde a antiguidade, as coisas 
que ainda não sucederam; que 

digo: o meu conselho 
permanecerá de pé, farei toda a 

minha vontade (Is.46:9,10)
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O reino de 
Deus em 11 

palavras

§ 1. “Eu sou” – único Deus; dono; chefe; Senhor

§ 2. Altíssimo – posição mais elevada 
§ 3. Sempiterno – tempo eterno; para sempre; pelos 

séculos dos séculos; de geração em geração 
§ 4. Poder – força ilimitada
§ 5. Soberania – autoridade poder; liberdade de decidir 

e fazer o que se quer 
§ 6. Domínio – controle absoluto

§ 7. Vitória – invencível; anuncia antecipadamente; 
jamais será surpreendido

§ 8. Vontade – desejo 

§ 9. Glória – honra; dignidade; reverência 
§ 10. Senhor – amo; dono; autoridade suprema;

§ 11. Chefe – cabeça; superior; topo; principal  



z

O Propósito eterno e o 
reino de Deus



z“E o SENHOR Deus lhe deu esta 
ordem: De toda árvore do jardim 
comerás livremente, mas da árvore 
do conhecimento do bem e do mal 
não comerás; porque, no dia em que 
dela comeres, certamente morrerás” 
(Gn.2:16,17)



zPED        REINO DE DEUS

§ O PED e seu REINO são inseparáveis

§ Eles agem entre si e agregam valor um ao outro

§ PED e REINO trazem a mesma mensagem: “a vontade de Deus”

§ O homem não recebeu “autonomia” em sua criação 

§ Assim como o Senhor não desistiu de seu PE, tampouco desistiu de seu 
REINO (Is.46:10)
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As etapas do reino de 
Deus

PORTA
(Jo.10:9)

CAMINHO
(Jo.14:6)

ALVO
(Rm.8:28,29)



zCompreendendo as etapas 
do reino de Deus

PORTA:
Novo nascimento

(Jo.3:3,5)

CAMINHO:
Discipulado
(Mt.28:18-20)

ALVO:
Realização PED: 

Imagem e 
semelhança de Jesus 

(Rm.8:29)



zAplicação das etapas do 
reino de Deus

PORTA
Novo nascimento

(At.2:38):
. Arrependimento

. Batismo
. Dom do Espírito 

Santo

CAMINHO
Discipulado

(Mt.11:28,29):
. Comunhão com 

Jesus
. Compromisso com 

Jesus
. Aprender de Jesus

ALVO
Imagem e 

semelhança de Jesus 
(1Jo.2:6):

. Permanecer em 
Jesus

. Andar como Jesus



zResumindo as etapas do 
reino de Deus

PORTA
. Conversão

. Regeneração
(2Co.5:17)

CAMINHO
. Consagração 
. Santificação 

(Cl.2:6,7)

ALVO
. Serviço

. Frutificação
(Jo.15:8) 
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A vida, a obra e a ordem de 
Jesus
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A vida e a obra de Jesus

§ Jesus é eterno (Jo.1:1-3)

§ Jesus tornou-se homem (Jo.1:14)

§ Jesus nunca pecou (1Pe.2:22)

§ Jesus realizou grandes obras (At.10:38)

§ Jesus morreu pelos pecados do mundo inteiro (Is.53:5,6)

§ Jesus ressuscitou dentre os mortos (At.2:24)

§ Jesus foi exaltado a mais alta posição (Fp.2:9-11)

§ Jesus voltará (Mt.24:29-30)
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Ponto central da proclamação

Morte Ressurreição Exaltação 
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Com sua morte...

§ Jesus destruiu o diabo (Hb.2:14,15; Cl.2:13-15) 

§ Jesus crucificou nosso velho homem e destruiu o corpo do 
pecado (Rm.6:6; 1Jo.3:8)

§ Jesus abriu o caminho ao lugar santíssimo (Mc.15:38; 
Hb.10:19,20)

§ Jesus cancelou a dívida do pecado (Is.53:5,6; Jo.1:29; 
Cl.2:13-15)

§ Jesus pregou o evangelho aos mortos (1Pe.3:18,19; 4:6)

§ Jesus derrubou a parede da separação (Ef.2:11-22)
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Com sua ressurreição...

§ Jesus venceu a morte (At.2:24; Ap.1:17,18)

§ Jesus deu inicio a uma nova criação (2Co.5:17)
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Com sua exaltação...

§ Jesus recebeu toda autoridade e poder no céu 
e na terra (Ef.1:15-23)
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A ordem de Jesus
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§ Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, 
portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 

Espírito Santo; ensinando-os a guardar todas as 
coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou 

convosco todos os dias até à consumação do século 
(Mt.28:18-20)
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Fazei discípulos

§ Uma ordem – imperativa e prioritária

§ Abrangente - para toda cultura e tempo

§ Realizada por fé – na autoridade e presença de 
Jesus

§ Que frutifica no reino de Deus – porta e caminho 
(nascendo e obedecendo)

§ Que tem um alvo claro – a comunhão e 
consequente semelhança com Jesus
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“...portanto...”

§ Observemos a palavra “portanto” – conjunção 
conclusiva:

§ “introduz uma oração coordenada que contém a 
conclusão de um raciocínio ou exposição de 
motivos anteriores” (logo; por conseguinte; 
consequentemente; por isso; assim sendo; desse 
modo; sendo assim)
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§ Vemos três princípios no contexto – antes do “portanto”: FÉ E COMUNHÃO / depois 

do “portanto”: MISSÃO E SERVIÇO / junto ao “portanto: AUTO RENÚNCIA

§ A fé para fazermos discípulos repousa na COMUNHÃO, AUTORIDADE e 
PRESENÇA  do Senhor Jesus

§ Com base no ponto anterior, qualquer um de nós pode fazer discípulos para o 
Senhor Jesus

§ A questão do tempo verbal: ide ou indo – o significado: “partir desta vida; 
ordenar/reordenar a própria vida” – assim, a AUTO RENÚNCIA e DISPOSIÇÃO EM 
SE MOVER tem maior importância 

§ Fazer discípulos para Jesus significa conduzir pessoas pelo mesmo caminho que 
estou percorrendo (Lc.22:31,32) – caminho da conversão (PED)

§ Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo – literalmente 
“mergulhando as pessoas em Deus” (PED)

§ Ensinando-os a guardar todas as coisas ordenadas pelo Senhor – simplificado em 
At.20:21 (“arrependimento para com Deus + fé em nosso Senhor Jesus Cristo”)
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Discipulado – como é possível formar 
discípulos para Jesus?

Simão, Simão, eis que Satanás vos 
reclamou para vos peneirar como trigo! Eu, 
porém, roguei por ti, para que a tua fé não 

desfaleça; tu, pois, quando te converteres, 
fortalece os teus irmãos. (Lc.22:31,32)
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A vinda de Jesus 
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“Logo em seguida à tribulação daqueles dias, 
o sol escurecerá, a lua não dará a sua 
claridade, as estrelas cairão do firmamento, e 
os poderes dos céus serão abalados. Então, 
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; 
todos os povos da terra se lamentarão e 
verão o Filho do Homem vindo sobre as 
nuvens do céu, com poder e muita glória. E 
ele enviará os seus anjos, com grande 
clangor de trombeta, os quais reunirão os 
seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma a 
outra extremidade dos céus” (Mt.24:29-31) 
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A vinda de Jesus

§ 1. “Logo em seguida a tribulação daqueles dias...”

§ 2. “...o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas 
cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados”

§ 3. “Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem”

§ 4. “...todos os povos da terra se lamentarão...”

§ 5. “...e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu 
com poder e muita glória”

§ 6. “E ele enviará os seus anjos com grande clangor de 
trombetas...”

§ 7. “...os quais reunirão os seu escolhidos dos quatro ventos...”
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7 palavras de encorajamento do Senhor para sua igreja

§ 1. “A si mesmo de purifica todo o que nele tem essa esperança 
(1Jo.3:3)

§ 2. “Ser tais...que vivem em santo procedimento e piedade...” 
(2Pe.3:11)

§ 3. “Consolai-vos uns aos outros com estas palavras...e edificai-vos 
reciprocamente como estais fazendo” (1Ts.4:18; 5:11)

§ 4. “Guardai-vos no amor de Deus...” (Jd.1:21)

§ 5. “Sede pacientes...e fortalecei o coração...” (Tg.5:7,8)

§ 6. “Vigiai a todo tempo orando...” (Lc.21:36)

§ 7. “E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que 
tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras” (Ap.22:12)


