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Celebração de domingo, 11 de novembro de 2018.
Pr. Eduardo Marcelino (manhã) | Pr. Luciano Moura (noite)

CONVITE À CIDADANIA DO REINO
Série O Reino
Estação: Colheita | Propósito: Evangelismo | Ministério: Evangelistas
Texto: “Foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais e a
própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir a sua promessa.
Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos
descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da
praia do mar. Todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que
Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas.
E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo”.
Hebreus 11:11-13 (NTLH)
CARACTERÍSTICAS DE UM REINO:
1. Todos os reinos têm um REI.
2. Em um verdadeiro reino, o poder do rei é ABSOLUTO.
3. Todos os reinos têm uma CONSTITUIÇÃO.
4. Todos os reinos têm CIDADÃOS.
5. Todos os reinos têm um princípio de FAVOR REAL.
6. Todos os reinos têm um CÓDIGO DE ÉTICA.
7. Todos os reinos têm uma CULTURA.

CONVITE À CIDADANIA DO REINO
Série O Reino

A maioria de nós acredita que somos do planeta Terra. E por que não? Com certeza
não somos de Marte ou Vênus ou de algum outro planeta.
Até aqueles de nós que afirmam conhecer o Rei supremo (Deus) não entendem que
também pertencemos a um país que se sobrepõe a qualquer dos países humanos
que conhecemos. Pensamos no "Reino de Deus" como um termo que tem sido
acrescentado às orações e sermões como um aditivo. Não o consideramos nosso país
natal nem pensamos nele como algo diferente de Marte. Pensamos que o Reino de
Deus e o Céu compreendem alguma espécie de destino futuro invisível acima das
nuvens.
A mensagem de Cristo é pessoal. Qualquer pessoa que o invoca como Salvador se
torna um cidadão do Reino de Deus, mas muitas pessoas deixam a sua cidadania na
prateleira. Elas consideram que a sua fé é religião e não cidadania, e não entendem
que ela deveria estar fazendo a diferença em cada detalhe de sua vida pessoal na
Terra. Você não pode ver a cidadania; precisa experimentá-la. Do mesmo modo, você
não pode ver o Reino de Deus; precisa experimentá-lo.
O Reino de Deus não tem quase nada a ver com religião. Em vez disso, ele tem tudo a
ver com o próprio Rei - com imitar o Seu caráter e reproduzir a Sua vontade na Terra.
Amadurecendo em sua cidadania, os cidadãos do Reino crescem para refletir a
cultura, os valores, a ética, a natureza e o estilo de vida do seu Rei.
O Reino de Deus é um lugar que está no presente do indicativo. É um lugar
empolgante para se chamar de lar.
Você precisa buscar a cidadania total do Reino dos Céus como se sua vida
dependesse disso, porque ela realmente depende. Como cidadão, você passará a
refletir a cultura do país que, por sua vez, reflete o regente do país. Sua vida será
radicalmente transformada e aperfeiçoada em consequência disso.
A cidadania é uma posição legal. A membresia é uma acomodação.

8. Todos os reinos têm uma ECONOMIA.
Conclusão: Naturalmente, quando uma colônia declara independência do país de
origem, o governador indicado precisa partir. Nunca se pretendeu que a colôniaTerra funcionasse sem o seu governador celestial, mas quando a humanidade
declarou independência, Ele teve de partir.
Será que podemos ter o nosso primeiro governador de volta?
Igreja com Propósitos Curitiba
Rua Lindolfo Collor, 73 - Guabirotuba – Curitiba
www.icpcuritiba.com.br

Para Compartilhar em Grupo:
1. Como você tem se comportado, como membro ou como cidadão do Reino?
2. Qual a importância em saber sobre o Reino e buscar a sua cidadania?
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