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Celebração de domingo, 18 de novembro de 2018.
Pra. Ione Gravito (manhã) | Pr. Bruno Custódio (noite)
CIDADANIA E DUPLA CIDADANIA
Série O Reino
Estação: Colheita | Propósito: Evangelismo | Ministério: Evangelistas

Texto: “Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna
do evangelho de Cristo”. Filipenses 1:27a
“Pois a nossa Pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o
Senhor Jesus Cristo”. Filipenses 3:20
Você está pronto para experimentar a vida em um nível novo e sobrenatural?
Para isto você precisa:
1. Ter a consciência que o Reino de Deus não é uma religião.
“Muitos andam entre vocês, dos quais repetidas vezes eu dizia, e agora digo até
chorando, que são inimigos da cruz [...] visto que só se preocupam com as coisas
terrenas”. Filipenses 3:18, 19.
2. Reconhecer teus direitos como cidadão.
“E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada
uma das suas necessidades”. Filipenses 4:19
3. Não duvidar de sua identidade.
“Para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no
meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeçam como luzeiros
no mundo”. Filipenses 2:15
4. Manifestar a sua cidadania.
“Exerçam a sua cidadania”. Filipenses 1:27a.
“A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam
revelados”. Romanos. 8:19
Conclusão: Entrar no Reino não tem a ver apenas com ir para o Céu um dia após a
morte, mas tem a ver com andar como cidadão do Reino de Deus, no propósito e
no poder do Céu hoje, enquanto você ainda está vivendo na Terra!
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CIDADANIA E DUPLA CIDADANIA
Série O Reino

A cidadania dá poder a um indivíduo; dá acesso legítimo a todos os direitos e
privilégios de uma Constituição e de um País. A nossa cidadania é uma fonte de
segurança.
Myles Munroe em seu livro “Cidadãos do Reino” diz: “A cidadania é o bem mais
valioso de uma Nação”.
Nós temos a dupla cidadania: temos a cidadania brasileira, mas temos também a
cidadania do céu.
Somos chamados para viver com os pés na terra, mas com o coração no céu.
Jesus também tinha a dupla cidadania, como está escrito:
“Eu desci do céu”. João 6:38
“Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia”. Mateus. 2:1
Assim como Jesus, é hora de assumir seu lugar como um verdadeiro cidadão do
Reino inabalável de Deus.
Por muito tempo, muitos seguidores de Cristo têm vivido abaixo de sua herança no
Reino. Eles são salvos e estão preparados para a eternidade no Céu, mas continuam
a viver vidas derrotadas e não realizadas na Terra.
Para ter sua dupla cidadania e viver o Reino aqui na terra, você precisa:
Identificar e ter acesso aos seus direitos reais como cidadão do Reino de Deus.
Exercer sua autoridade como embaixador de Cristo em sua esfera de influência.
Transformar as atmosferas ao seu redor com o clima do Céu.
Assim como Jesus nos ensinou a orar, podemos viver a vontade de Deus na terra
como é nos céus.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Quais atitudes você vai tomar esta semana para ter sua dupla cidadania?
2.

Como você pode manifestar a sua cidadania do céu?
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