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Seminário Valores do Reino 

 
Neste seminário queremos apresentar alguns dos nossos valores. 
 
Valores, as coisas que nós valorizamos, são como os alicerces de uma casa - eles não 
estão visíveis porém determinam a forma de tudo que seria construído neles. 
 
Nossos valores estão determinados pela nossa base teológica, que é a teologia do 
Evangelho do Reino. 
 

 
1a. Por que pregar o Evangelho do Reino? 

 
 Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que 
 proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que 
 dizem a Sião: “O seu Deus reina!” - Isaías 52:7 (Romanos 10:15) 
 
O Evangelho é a proclamação da paz, o anúncio de boas novas, a proclamação que ‘o 
nosso Deus reina’. A palavra ‘evangelho’ quer dizer  a ‘boa nova’ ou ‘boa notícia’.  
 
O Senhor Jesus começou o seu ministério pregando (proclamando ou anunciando) o 
Reino de Deus 
 
 Daí em diante Jesus começou a pregar: “Arrependam-se, pois o Reino dos céus 
 está próximo”. - Mateus 4:17   
 
 Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas 
 de Deus. “O tempo é chegado”, dizia ele. “O Reino de Deus está próximo. 
 Arrependam-se e creiam nas boas novas!” - Marcos 1:14,15    
 
Nestes versículos podemos ver que o “Reino dos Céus”  e o “Reino de Deus” são dois 
nomes equivalentes, que se referem à mesma coisa. 
 
Ele continuou pregando o Evangelho do Reino: 
 
 Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas 
 novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. - 
 Mateus 4:23    
   
 Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, 
 pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças. 
 - Mateus 9:35      
 
 Mas ele disse: “É necessário que eu pregue as boas novas do Reino de Deus 
 noutras cidades também, porque para isso fui enviado”. - Lucas 4:43   
 
 Depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas 
 novas do Reino de Deus. Os Doze estavam com ele,  - Lucas 8:1    
 
 mas as multidões ficaram sabendo, e o seguiram. Ele as acolheu, e falava-lhes 
 acerca do Reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. - Lucas 9:11   
 
E terminou o Seu ministério pregando o Evangelho do Reino: 



 
 Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas 
 indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de quarenta dias 
 falando-lhes acerca do Reino de Deus. - Atos 1:3 
 
João Batista, preparando o caminho para o Senhor Jesus, anunciou que o Reino de 
Deus estava próximo: 
 
 Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: 
 “Arrependam-se, pois o Reino dos céus está próximo” - Mateus 3:1-2    
 
Os doze apóstolos pregaram o Evangelho do Reino: 
 
 Jesus enviou os doze com as seguintes instruções: “Não se dirijam aos 
 gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às 
 ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: O Reino 
 dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem 
 os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça; dêem também 
 de graça. - Mateus 10:5-8    
 
Os setenta (setenta e dois) pregaram o Evangelho do Reino: 
 
 Depois disso o Senhor designou outros setenta e dois e os enviou dois a dois, 
 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir.... 
 Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: O Reino de Deus está próximo 
 de vocês. - Lucas 10:1, 9    
 
Jesus mandou os seus seguidores pregar o Evangelho do Reino: 
 
 Jesus lhe disse: “Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos; você, 
 porém, vá e proclame o Reino de Deus” - Lucas 9:60   
 
Filipe, a única pessoa no Novo Testamento a ser chamado de Evangelista (Atos 21:8), 
pregou o Evangelho do Reino: 
 
 No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do Reino de Deus e do 
 nome de Jesus Cristo, creram nele, e foram batizados, tanto homens como 
 mulheres - Atos 8:12  
 
O Apóstolo Paulo pregou o Evangelho do Reino: 
 
 Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante três meses, 
 argumentando convincentemente acerca do Reino de Deus - Atos 19:8    
 
 Por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia 
 a todos os que iam vê-lo. Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do 
 Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. - Atos 28:30-31  
 
Nós também devemos pregar o Evangelho do Reino: 
 
 E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a 
 todas as nações. Então virá o fim. - Mateus 24:14 
 



1b. O que é o Evangelho do Reino? 
 
A definição da palavra ‘reino’, de acordo com o Dicionário Michaelis: 
 
1. Estado cujo soberano é um rei ou uma rainha; reinado.  
2. Os súditos do reino. 
 
Reinado: 
 
1. Governo de um rei, reino.  
2. Tempo em que alguém exerce preponderância.  
3. Domínio, predomínio. 
 
O Reino de Deus é o seu Reinado: o seu governo, domínio, predomínio, os seus 
súditos, o estado ou lugar onde Ele é soberano. 
 
Quando ouvimos a palavra ‘reino’ pensamos numa nação, como o Reino Unido, porém 
um reino (ou reinado) é simplesmente o lugar onde o rei reina, a extensão do seu 
domínio, o alcance da sua autoridade, e o exercício da sua soberania. 
 
A palavra de Deus mostra que Deus é o rei de todas as coisas, nos céus e na terra. 
 
Ele é: 
 O Rei de toda a terra (Salmo 47:7) 
 O Rei da glória (Salmo 24:7), 
 O grande Rei acima de todos os deuses (Salmo 95:3), 
 O Rei eterno (Jeremias 10:10), 
 Rei dos Santos (Apocalipse 15:3), 
 Rei dos reis (1 Timóteo 6:15). 
 
Quando Deus criou a terra, Ele colocou o homem no jardim com o propósito de: 
 
 “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham e subjuguem a terra! Dominem sobre 
 os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem 
 pela terra” - Gênesis 1:28 
 
Começando a partir de Éden, os seres humanos tiveram o mandato de encher a terra, 
dominando sobre ela. Assim o reino (domínio) de Deus encherá toda a terra. 
 
Porém, como todos nós sabemos, Adão e Eva entregaram ao inimigo Satanás a 
autoridade e domínio que Deus lhes deu. Por este motivo o Diabo pudesse mostrar ao 
Senhor Jesus todos os reinos do mundo, dizendo “Eu te darei toda a autoridade sobre 
eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser.” 
(Lucas 4:6). Desde a queda do homem, o mundo inteiro verdadeiramente “está sob o 
poder do Maligno” (1 João 5:19). 
 
No Antigo Testamento, nós vemos muitos profecias e exemplos a respeito daquilo que 
acontecerá com a vinda de Jesus. Vemos profecias sobre a Sua morte e ressurreição, 
sobre a propiciação (pagamento pelos nossos pecados) e sobre Seu ministério de cura, 
evangelismo e libertação. Porém, nós vemos também no Antigo Testamento a 
esperança e a promessa da vinda do Reino de Deus. 
 
O Reino de Deus é um tema principal do Antigo Testamento, como, por exemplo, o 
Êxodo do povo de Deus de Egito, a conquista da terra de Canaã, e o estabelecimento 
do reino de Israel debaixo do Rei Davi e o seu filho Salomão.  
 
Vamos ver duas profecias que falem sobre o reino do Senhor Jesus: 



 
 Porque um menino nos nasceu,um filho nos foi dado, e o governo está sobre os 
 seus ombros.E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso,Pai  
 Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio,e haverá paz sem fim 
 sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e 
 retidão,desde agora e para sempre.O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.- 
 Isaías 9:6 e 7 
 
 “Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será 
 destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos 
 os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. 
 Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem 
 auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o 
 ouro.“O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é 
 verdadeiro, e a interpretação é fiel” - Daniel 2:44-45 
 
O Senhor Jesus veio para estabelecer um Reino eterno, que será para sempre, um 
Reino que nunca será derrotado, o Reino de Deus. 
 
O povo de Israel pensava que o Reino de Deus seria um governo político, centralizado 
na nação de Israel, bem como o reino dos Reis Davi e Salomão. Porém, Jesus deixou 
claro que o Seu reino é de uma natureza completamente diferente: 
 
 "nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de Deus está entre 
 vocês” - Lucas 17:21  
 
 Disse Jesus: “O meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos 
 lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu Reino 
 não é daqui” - João 18:36  
 
Jesus falou muito sobre o Reino de Deus usando parábolas: histórias deste mundo que 
tem um significado que vem do céu. Vamos ler uma parábola em Mateus 13 versículos 
24 a 30 e 36 a 43. 
 
Nesta parábola vemos que: 

· o campo representa o mundo (planeta terra) 
· a boa semente são os filhos do Reino 
· o joio são os filhos do maligno 
· os dois crescem lado ao lado, no mesmo espaço, até o fim do mundo (a 

colheita). 
 
Para mostrar que não devemos desistir de evangelizar e orar para as pessoas que 
estão hoje no reino do maligno, Jesus continuou com mais duas parábolas que 
mostram que o Reino de Deus está sempre crescendo: a parábola do grão de 
mostarda e a parábola do fermento. 
 
Jesus veio, como vemos em Marcos 1:15, anunciando que “O tempo é chegado” e “O 
Reino de Deus está próximo”. Aquela palavra ‘próximo’ quer dizer ‘por perto’, ‘ao nosso 
alcance’, ‘aí’. 
 
A mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é que agora o Reino de Deus está 
presente na terra e as pessoas podem escolher o seu Rei: ou continuar servindo o 
Diabo, o ‘deus desta era" (2 Cor 4:4), o “o príncipe do poder do ar, o espírito que agora 
está atuando nos que vivem na desobediência” (Ef 2:2), ou Cristo Jesus, o Rei dos 
Reis e Senhor dos Senhores. 
 



Se nós escolhermos servir a Cristo, coroando-O como nosso Rei e nosso Senhor, 
seremos cidadãos do Reino dos Céus aqui na terra. Viveremos aqui como estrangeiros 
numa terra hostil, como os grandes heróis da fé que reconhecerem "que eram  
estrangeiros e peregrinos na terra.” (Hb 11:13). Estaremos esperando o dia em qual o 
nosso Rei voltará, e nós estaremos com Ele para sempre, no seu Reino no céu. 
 
Apesar que o Senhor Jesus falou que o Reino estava ‘próximo’, Ele também fez 
referência do Reino de Deus sendo no futuro: 
 
 “Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Venham, benditos de meu 
 Pai! Recebam como herança o Reino que lhes foi preparado desde a criação do 
 mundo." - Mateus 25:34  
 
 "Eu lhes digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até 
 aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no Reino de meu Pai”. - 
 Mateus 26:29  
 
Entendemos que o Reino de Deus chegou com Jesus, mas não chegará na sua 
plenitude até que o Rei Jesus voltar. O Reino de Deus está aqui agora, mas ele ainda 
não chegou completamente. Hoje nós vivemos numa guerra entre o Reino de Deus e o 
reino do maligno; sabemos que venceremos esta guerra, porém ainda temos que lutar. 
 
 Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então 
 voltaram para Listra, Icônio e Antioquia,  fortalecendo os discípulos e 
 encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: “É necessário que passemos por 
 muitas tribulações para entrarmos no Reino de Deus”  - Atos 14:21-22 
 
Já somos filhos do Reino, filhos de Deus, mas ainda não vemos como realmente 
seremos: 
 
 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que 
 havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestara, seremos 
 semelhantes a  ele, pois o veremos como ele é. - 1 João 3:2  
 
O que nosso devemos fazer, então, para entrar no Reino de Deus, para se tornar ‘filhos 
do Reino’, filhos de Deus?  
 
Vamos voltar a Marcos 1:15: “O tempo é chegado”, dizia ele. “O Reino de Deus está 
próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas!””. 
 
Arrependei-vos e crede - arrependimento e fé são os primeiros passos para entrar no 
Reino.  
 
O arrependimento é uma mudança de mente que traga uma mudança de vida. 
 
A nossa fé está no evangelho - na Boa Noticia a respeito de Jesus: a sua Pessoa, a 
Sua propiciação, as suas Promessas, o seu Perdão. 
 
 Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito 
 de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência 
 natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, mas 
 nasceram de Deus. - João 1:12 e 13 
 
Em capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus mostrou o caminho para entrar no Reino 
de Deus: 
 



 Em resposta, Jesus declarou: “Digo-lhe a verdade: Ninguém pode ver o Reino 
 de Deus, se não nascer de novo" - João 3:3  
 
Mas, depois que ‘nascemos de novo’, depois que nós arrependemos de nossos 
pecados e aceitamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor e Salvador, será que já 
estamos no Reino de Deus? Se assim nós realmente somos cidadãos dos ceus aqui na 
terra, como nós devemos viver aqui? 
 
 
Completar a Prova Nº 1. 


