
Mensagem #8
O desenvolvimento do reino de Deus

Referências Bíblicas

Mt 16:18 Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edi icarei a Minha igreja, e as portas do Hades não
prevalecerão contra ela

Mc 4:3 Ouvi: Eis que o semeador saiu a semear.
Mc 4:26 E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra,
Lc 1:15 pois ele será grande diante do Senhor; de modo nenhum beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do espıŕito

Santo já desde o ventre de sua mãe.
Lc 4:3 Disse-Lhe então o diabo: Se és Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão.
Lc 4:26 e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão à cidade de Sarepta, de Sidom, a uma mulher viúva.
Lc 8:1 Aconteceu em seguida que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o

evangelho do reino de Deus; e os doze iam com Ele,
Lc 8:12 Os que estão à beira do caminho são os que ouviram; vem então o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para não

suceder que, crendo, sejam salvos.
Lc 13:1 Ora, naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que Lhe contavam a respeito dos galileus cujo sangue

Pilatos misturara com os sacrifı́cios deles.
Lc 13:2 Ele lhes respondeu: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido

essas coisas?
Lc 13:3 Não, Eu vos digo; mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis.
Lc 13:4 Ou pensais que aqueles dezoito, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, eram mais devedores do que

todos os homens que habitavam em Jerusalém?
Lc 17:20 Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Ele lhes respondeu: O reino de Deus não vem de

modo observável.
Lc 17:21 Nem dirão: Ei-lo aqui! ou: Ei-lo ali! Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós.
Lc 17:22 Então disse aos disı́pulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis.
Lc 17:23 E vos dirão: Ei-Lo ali! ou: Ei-Lo aqui! Não vades nem os sigais.
Lc 17:24 Pois assim como o relâmpago, resplandecenco de uma extremidade do céu, brilha até a outra extremidade do

céu, assim será no Seu dia o Filho do HOmem.
Lc 17:25 Mas primeiro é necessário que Ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por esta geração.
Lc 17:26 Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do FIlho do Homem:
Lc 17:27 comiam, bebiam, casavam e eram dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e

destruiu a todos.
Lc 17:28 Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e

edi icavam;
Lc 17:29 mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos.
Lc 17:30 Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado.
Lc 17:31 Naquele dia, quem estiver sobre o terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los; e, de igual modo,

o que estiver no campo não volte para as coisas que deixou atrás.
Lc 17:32 Lembrai-vos da mulher de Ló.
Lc 17:33 Quem procurar preservar a sua vida da alma, perdê-la-á; e quem a perder, conservá-la-á viva.
Lc 17:34 Digo-vos: Naquela noite dois estarão numa cama: um será tomado, e o outro será deixado;
Lc 17:35 duas estarão juntas moendo: uma será tomada, e a outra será deixada;
Lc 17:36 dois estarão no campo: um será tomado, e o outro será deixado.
Lc 17:37 E, respondendo, disseram-Lhe: Onde, Senhor? Respondeu-lhes: Onde estiver o corpo, aı́ se ajuntarão também os

abutres.
Jo 3:3 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de

Deus.
Jo 3:5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se alguém não nascer da água e do Espı́rito, não pode entrar

no reino de Deus.
Jo 4:43 Passados os dois dias, partiu dali para a Galiléia.
Jo 8:4 disseram Ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em lagrante adultério.
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Jo 8:5 Ora, na lei nos ordenou Moisés apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes?
Jo 8:6 Isso diziam eles para tentá-Lo, para terem de que O acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o

dedo.
Jo 8:7 Como, porém, insistissem em interrogá-Lo, ergueu-se e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado,

seja o primeiro que lhe atire uma pedra.
Jo 8:8 E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Jo 8:9 Ouvindo eles isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos; e icou só Jesus, e a mulher no meio,

onde estava.
Jo 8:10 Erguendo-se Jesus, perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou?
Jo 8:11 Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem Eu te condeno; vai, e de agora em diante não peques

mais.
Jo 8:12 De novo lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo; quem Me segue nao andará nas trevas, mas terá a luz

da vida
Jo 8:13 Então Lhe disseram os fariseus: Tu dás testemunho de Ti mesmo; o Teu testemunho não é verdadeiro.
Jo 8:14 Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que Eu testi ique de Mim mesmo, o Meu testemunho é verdadeiro, porque

sei de onde vim e para onde vou; mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou.
Jo 8:15 Vós julgais segundo a carne; Eu a ninguém julgo.
Jo 14:20 Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou em Meu Pai, e vos em mim, e Eu em vós
Jo 17:21 a im de que todos sejam um; como Tu, Pai, estás em Mim, e Eu em Ti, que também estejam eles em Nós, para que

o mundo creia que tu Me enviaste.
At 1:3 a.s quais também, depois de ter padecido, Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-

lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
At 1:8 mas recebereis poder, ao vir sobre vós o Espı́rito Santo, e sereis Minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como

em toda a Judéia e Samaria, e até os con ins da terra.
At 1:9 E tendo dito essas coisas, foi levado às alturas enquanto olhavam, e uma nuvem O recebeu, ocultando-O dos seus

olhos.
At 8:12 Quando, porém, creram em Filipe, que anunciava o evangelho do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo eram

batizados, assim homens como mulheres.
At 14:22 con irmando as almas dos discı́pulos, exortando-os a permanecer na fé; e dizendo que, através de muitas

tribulações, nos é necessário entrar no reino de Deus.
At 19:8 E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por três meses, arraaoando e persuadindo-os acerca do reino de

Deus.
At 19:9 Mas como alguns se endurecessem e não swe deixsassem persuadir, falando mal do Caminho diante da multidão,

apartou-se deles e separou os discı́pulos, arrazoando diariamente na escola de Tirano.
At 19:23 Por esse tempo houve um grande tumuoto acerca do Caminho.
At 19:24 Pois certo ourives, de nome Demétrio, que fazia, de prata, santuários de Artemis, proporcionava muito lucro aos

artı́ ices.
At 19:25 A esses ajuntou, bem como os trabalhadores de ofıćios semelhantes, e disse: Varões, sabeis que deste negócio

vem a nossa prosperidade.
At 19:26 E estais vendo e ouvindo que não só em Efeso, mas em quase toda a Asia, esse Paulo tem persuadido e

desencaminhado uma multidão considerável, dizendo que não são deuses os que são feitos por mãos humanas.
At 19:27 E não somente há o perigo de a nossa pro issão cair em descrédito, mas também de o templo da grande deusa

Artemis ser estimado em nada, e de também ser destruı́da a majestade daquela que toda a Asia e a terra habitada
adoram.

At 19:28 Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam, dizendo: Grande é a Artemis dos efésios!
At 19:29 E encheu-se a cidade de confusão, e, unânimes, arremeteram para o teatro, arrebatando Gaio e Aristarco,

macedônios, companheiros de viagem de Paulo.
At 19:30 Querendo Paulo entrar no meio do povo, não lhe permitiram os discı́pulos.
At 19:31 Também alguns dos asiarcas, que eram seus amigos, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse, indo ao teatro.
At 19:32 Uns, pois, gritavam uma coisa, e outros, outra; porque a assembléia estava em confusão, e a maior parte não sabia

por que causa se haviam reunido.
At 19:33 Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para a frente. E Alexandre, acenando com a

mão, queria apresentar uma defesa ao povo.
At 19:34 Quando, porém, perceberam que era judeu, todos, a uma voz, gritaram por cerca de duas horas: Grande é a

Artemis dos efésios!
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At 19:35 O escrivão da cidade, tendo acalmado a multidão, disse: Varões efésios: Quem há, pois, dentre os homens, que não
saiba que a cidade dos efésios é a guardiã do templo da grande Artemis, e da imagem que caiu de Zeus?

At 19:36 Sendo, pois, essas coisas incontestáveis, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente;
At 19:37 porque trouxestes estes homens que não são saqueadores de templos nem blasfemadores da nossa deusa.
At 19:38 Portanto, se Demétrio e os artı́ ices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, há audiências e há

procônsules;que se acusem uns aos outros.
At 19:39 Mas se alguma outra coisa demandais, será decidida em assembléia regular.
At 19:40 Pois, na verdade, corremos perigo de que, pelo acontecimento de hoje, sejamos acusados de sedição, não

havendo motivo algum que possamos alegar para justi idar este ajuntamento desordenado.
At 19:41 E, havendo dito isso, dissolveu a assembléia.
At 20:25 E agora eis que sei que todos vós, entre os quais passei proclamento o reino, não vereis mais o meu rosto.
At 28:23 Havendo-lhe eles marcado um dia, muitos vieram ter com ele onde estava alojado, aos quais, desde a manhã até o

anoitecer, fez uma exposição, dando solene testemunho do reino de Deus e procurando persuadi-los a respeito de
Jesus, tanto pela Lei de Moisés como pelos Profetas.

At 28:31 proclamando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a intrepidez,
sem impedimento algum.

Rm 8:10 Se, porém, Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espriito é vida por causa da justiça.
Rm 14:17 Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espı́rito Santo.
1Co 6:9 Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar: nem fornicadores, nem

idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais,
1Co 6:10 nem ladrões, nem gananciosos, nem beberrões, nem injuriadores, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
1Co 6:11 Tais fostes alguns de vós; mas fostes lavados, mas fostes santi icados, mas fostes justi icados no nome do Senhor

Jesus Cristo e no Espı́rito do nosso Deus.
2Co 13:5 Examinai-vos a vós mesmos, para ver se estais na fé; provai a vós mesmos. Ou não reconheeis vós mesmos que

Jesus Cristo está em vos? A não ser que já estejais reprovados.
Gl 5:19 Ora, as obras da carne são manifestas, tais como:fornicação, impureza, devassidão,
Gl 5:20 idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, acessos de ira, facções, divisões, sectarismo,
Gl 5:21 invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos previno, como já vos preveni,

que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Ef 1:23 a qual é o seu corpo, a plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de

Deus.
Ef 4:18 sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, por causa

da dureza do seu coração;
Ef 5:5 Pois tendes conhecimento disto, sabendo que nenhum fornicador, ou impuro, ou ganancioso (que é idólatra) tem

herança no reino de Cristo e de Deus.
Cl 1:27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós,

a esperança da glória,
2Pe 1:3 visto que o Seu divino poder nos tem concedido tudo o que diz respeito à vida e à piedade, por meio do pleno

conhecimento Daquele que nos chamou pela Sua própria glória e virtude,
2Pe 1:4 pelas quais Ele nos tem concedido preciosas e grandı́ssimas promessas, para que por elas vos tornásseis

participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência.
2Pe 1:5 E também por isso mesmo vós, reunindo toda a diligência, acrescentai abundantemente à vossa fé a virtude; à

virtude, o conhecimento;
2Pe 1:6 ao conhecimento, o domı́nio próprio; ao domıńio próprio , a perseverança; à perseverança, a piedade;
2Pe 1:7 à piedade, o amor fraternal; e ao amor fraternal, o amor.
2Pe 1:8 Porque essas coisas, existindo em vós e abundando, não vos constituem inativos nem infrutı́feros para o pleno

conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.
2Pe 1:9 Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, tendo se esquecido da

puri icação dos seus pecados do passado.
2Pe 1:10 Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, irmar o vosso chamamento e eleiçao; pois, fazendo

isso, de modo algum tropeçareis, jamais.
2Pe 1:11 Pois dessa maneira vos será rica e abundantemente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e

Salvador Jesus Cristo.
Ap 1:1 Revelação de Jesus Cristo, que Deus Lhe deu para mostrar aos Seus servos as coisas que em breve devem

acontecer, e que Ele tornou conhecida por meio de sinais, enviando-a pelo Seu anjo ao Seu servo João,
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Ap 1:2 o qual testi icou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, a saber, tudo o que viu.
Ap 1:3 Bem - aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as

coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.
Ap 1:4 João, às sete igrejas que estão na Asia: Graça e paz a vós, da parte Daquele que é, que era e que há de vir, e da

parte dos sete Espı́ritos que estão diante do Seu trono,
Ap 1:9 Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada

Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus.
Ap 1:11 dizendo: O que vês, escreve em um livro e envia-o às sete igrejas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,

Filadél ia e Laodicéia.
Ap 11:15 O sétimo anjo tocou a trombeta; e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso

Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos.
Ap 20:4 E vi tronos, e aos que sentaram-se neles foi dada autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram

decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e daqueles que não adoraram a
besta nem a sua imagem e não receberam a marca na testa e na mão; e viveram e reinaram com Cristo durante
mil anos.

Ap 20:6 Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre esses a segunda morte não tem
autoridade; pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante mil anos.

Ap 21:1 Vi novo céu e nova terra; pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Ap 21:2 Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva

adornada para o seu esposo.
Ap 21:3 E ouvi uma forte voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens; Ele habitará com eles.

Eles serão Seus povos, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus.
Ap 21:4 E lhes enxugará dos olhos toda lágrima; e a morte não existirá mais, não haverá mais pranto, nem clamor, nem

dor, porque as coisas antigas passaram.
Ap 22:1 E mostrou-me o rio da agua da vida, brilhante como çristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio da

sua rua.
Ap 22:2 E deste e daquele lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto a cada mês; e as

folhas da árvore são para a cura das nações.
Ap 22:3 Nunca mais haverá maldição alguma. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os Seus servos O servirão;
Ap 22:4 e verão a Sua face, e o Seu nome estará na testa deles.
Ap 22:5 E não haverá mais noite; e não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará

sobre eles; e reinarão pelos séculos dos séculos.
Ap 22:14 Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade

pelas portas.
Ap 22:17 E o Espıŕito e a noiva dizem: Vem! Aquele que ouve, diga: Vem! Aquele que tem sede venha; quem quiser receba

de graça a água da vida.
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