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Celebração de domingo, 25 de novembro de 2018.
Pr. Kinho Berbet (manhã) | Pra. Dani Berbet (noite)
VIVENDO COMO CIDADÃOS DO REINO
Série O Reino
Estação: Colheita | Propósito: Evangelismo | Ministério: Evangelistas

Texto: Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino
de Deus, Jesus respondeu. "O Reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá.
‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de Deus está entre vocês". Lucas
17.20,21
“Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do
evangelho de Cristo”. Filipenses 1:27a
E para vivermos como cidadãos dos céus, precisamos ter algumas atitudes:
1. ARREPENDIMENTO. Mateus 3.1,2. Marcos 1.15
O arrependimento não é apenas na conversão (entrada no Reino), mas diariamente
tomar nossa cruz e seguir Jesus.
2. LER E PRATICAR A CONSTITUIÇÃO DO REINO. 2 Timóteo 3.16,17. João 17.17
A bíblia é a constituição do reino de Deus e quanto mais a lemos com “o filtro do
reino” em nossa mente, mais a luz do entendimento começará a raiar sobre nós.
3. TRANSFORMAÇÃO MENTAL. Romanos 12.2 Romanos 8.5-7
Se quisermos ser cidadãos do reino, precisamos descobrir nossos conceitos errados
e como nos livrar deles.
4. BUSCAR O REINO EM PRIMEIRO LUGAR. Mateus 6.31-33
Se o reino de Deus não for o primeiro, não importa o que está em segundo. (Neal A.
Maxwell)
Conclusão: O Reino já veio. O Reino está aqui, agora. Ele está presente e em
funcionamento no planeta Terra, e quando você nasceu de novo, você foi
naturalizado como um Cidadão do Reino. “Venha o Teu Reino, seja feita a Tua
vontade assim na terra como no Céu” significa que o Reino está vivo e em
movimento, e somos participantes dele trazendo a vontade de Deus à Terra.
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VIVENDO COMO CIDADÃOS DO REINO
Série O Reino
É correto afirmar que Jesus veio a terra representar o Reino dos céus a um mundo que
havia perdido completamente de vista a verdade sobre ele; onde o Rei está, existe
reino. O reino está aqui, pois o Rei vive dentro de nós.
A porta de entrada no Reino não mudou. Continua sendo arrependimento, deixar as
redes e O seguir, vender o que tem para obter o maior e melhor tesouro.
Assim como na parábola do tesouro e da pérola é necessário vender conceitos, sonhos,
comportamentos, padrões de pensamento, amizades e muitas outras coisas para ser
cidadão do reino.
Paulo escreveu muitas sessões da nossa constituição e ensinou os cidadãos a
ajustarem sua vida ao estilo de vida do Reino.
Ele explicava que para viver nesse reino existem algumas coisas que você precisa fazer,
e algumas outras que você precisa parar de fazer.
“Existem quatro princípios que nós precisamos manter. Primeiro, leia a palavra de
Deus. Segundo, consuma a palavra até que ela consuma você. Terceiro, acredite na
palavra de Deus. Quarto, aja na palavra”. (Smith Wigglesworth)
Fomos tirados do reino das trevas para a luz, da morte da nossa carne para a vida do
Espírito, por isso é necessário andar em Espírito e deixá-lo reorientar nosso modo de
pensar. Se quisermos ser cidadãos do reino, precisamos descobrir nossos conceitos
errados e como nos livrar deles. Nada é tão perigoso como um conceito errado.
No reino de Deus encontramos: provisão, justiça, paz, alegria e muitas outras bênçãos
e promessas garantidas pela nossa constituição. Entregar tudo ao Rei é uma mudança
de mente, que traz segurança e liberdade.
Desperte para o fato de que o Reino está aqui e que você tem um trabalho a fazer.
Não feche a porta para aqueles que querem entrar dizendo a eles que ainda não é
tempo. Oriente-se com base na ideia da sua cidadania no Reino. Busque o Reino e Sua
justiça com paixão e sua vida transbordará da presença do céu.
Para Compartilhar em Grupo:
1. Você tem dedicado tempo para ler a constituição do seu Reino?
2. O que é para você buscar em primeiro lugar o Reino e a sua justiça?
AGENDA ICP – DEZEMBRO 2018
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16h00

Chá de Boas Vindas
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Sáb

17h00

Classes – caminhada de compromisso

05

Qua
20h00
Reunião de Liderança
SALA DE ORAÇÃO: TODA SEXTA-FEIRA DAS 22H AS 02H

