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Tema Geral:
O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS NA VIDA CRISTÃ E NA 

VIDA DA IGREJA

Mensagem #3
O reino e a igreja

Leitura B��blica: Mt 16:18-19; 18:15-22; Rm 14:17; Ap 1:6; Cl 1:12-13

I. A Bíblia apresenta primeiro o reino e, depois, a igreja; a presença do reino 
produz a igreja - Mt 4:23; 16:18-19:

Mt 4:23 Percorria Jesus toda a Galile� ia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do 
reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo.

Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as portas 
do Hades na�o prevalecera�o contra ela

Mt 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos ce�us; e o que quer que amarrares na terra, tera�  sido 
amarrado nos ce�us; e o que quer que soltares na terra tera�  sido solto nos ce�us.

A. A vida de Deus e�  o reino de Deus; a vida divina e�  o reino, e essa vida produz a igreja - Jo 
3:3, 5; Mt 7:14, 21; 19:17, 29; 25:46:

Jo 3:3 Respondeu-lhe Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se algue�m na�o nascer de novo, 
na�o pode ver o reino de Deus.

Jo 3:5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se algue�m na�o nascer da a� gua e 
do Esp��rito, na�o pode entrar no reino de Deus.

Mt 7:14 porque estreita e�  a porta e apertado o caminho que conduz a�  vida, e sa�o poucos os 
que a encontram.

Mt 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrara�  no reino dos ce�us, mas aquele que 
faz a vontade de Meu Pai, que esta�  nos ce�us.

Mt 19:17 Respondeu-lhe Jesus: Por que Me perguntas acerca do que e�  bom? Bom, so�  existe Um. 
Se queres , pore�m, entrar na vida, guarda os mandamentos.

Mt 19:29 E todo aquele que tiver deixado casas, ou irma�os, ou irma� s, ou pai, ou ma�e, ou filhos, 
ou campos, por causa do Meu nome, recebera�  cem vezes mais, e herdara�  a vida 
eterna.

Mt 25:46 E ira�o estes para o castigo eterno, pore�m os justos para a vida eterna.

1. O reino e�  a esfera de vida para a vida mover-se, reinar e governar a fim de que a 
vida cumpra o seu propo� sito, e essa esfera e�  o reino.

2. O evangelho introduz a vida divina e essa vida tem sua esfera, que e�  o reino; a vida 
divina com a sua esfera produz a igreja - 2Tm 1:10.

2Tm 1:10 mas agora foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, 
o qual na�o so�  destruiu a morte, mas tambe�m trouxe a�  luz a vida e a 
incorrupça�o, mediante o evangelho,

3. O evangelho do reino produz a igreja, porque o reino e�  a pro� pria vida e a igreja e�  o 
resultado da vida - Mt 4:23; At 8:12.

Mt 4:23 Percorria Jesus toda a Galile� ia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o 
evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade 
entre o povo.

At 8:12 Quando, pore�m, creram em Filipe, que anunciava o evangelho do reino de Deus 
e do nome de Jesus Cristo foram batizados, assim homens como mulheres.



B. O reino e�  a realidade da igreja; portanto, separados da vida do reino, na�o podemos viver a 
vida da igreja - Mt 5:3; 16:18-19; Ap 1:4-6, 9:

Mt 5:3 Bem-aventurados os pobres em esp��rito, porque deles e�  o reino dos ce�us.

Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as 
portas do Hades na�o prevalecera�o contra ela

Mt 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos ce�us; e o que quer que amarrares na terra, tera�  sido 
amarrado nos ce�us; e o que quer que soltares na terra tera�  sido solto nos ce�us.

Ap 1:4 Joa�o, a� s sete igrejas que esta�o na A� sia: Graça e paz a vo� s, da parte Daquele que e� , que 
era e que ha�  de vir, e da parte dos sete Esp��ritos que esta�o diante do Seu trono,

Ap 1:5 e da parte de Jesus Cristo, a fiel Testemunha, o Primoge�nito dos mortos e o Soberano 
dos reis da terra, A� quele que nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos 
pecados,

Ap 1:6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o Seu Deus e Pai, a Ele seja a glo� ria e o poder 
pelos se�culos dos se�culos. Ame�m.

Ap 1:9 Eu, Joa�o, vosso irma�o e companheiro na tribulaça�o, no reino e na perseverança em 
Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho 
de Jesus.

1. A realidade do reino dos ce�us (Mt 5-7) e�  o conteu� do da vida da igreja; sem a 
realidade do reino, a igreja e�  vazia.

2. Uma vez que a vida do reino resulta na vida da igreja, ao vivermos coletivamente na 
vida do reino, espontaneamente vivemos a vida da igreja - Rm 14:17.

Rm 14:17 Pois o reino de Deus na�o e�  comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no 
Esp��rito Santo.

3. Um crente que na�o vive na realidade do reino na�o pode ser edificado na estrutura 
da igreja - Ef 2:22.

Ef 2:22 no qual vo� s tambe�m estais sendo juntamente edificados para ser habitaça�o de 
Deus no esp��rito.

C. Sem o reino como a realidade da igreja, a igreja na�o pode ser edificada - Mt 16:18-19:
Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as 

portas do Hades na�o prevalecera�o contra ela

Mt 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos ce�us; e o que quer que amarrares na terra, tera�  sido 
amarrado nos ce�us; e o que quer que soltares na terra tera�  sido solto nos ce�us.

1. A igreja e�  produzida por meio da autoridade do reino.
2. As chaves do reino sa�o dadas para tornar poss��vel a edificaça�o da igreja - Mt 16:19; 

18:18; cf. Jo 20:23.
Mt 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos ce�us; e o que quer que amarrares na terra, 

tera�  sido amarrado nos ce�us; e o que quer que soltares na terra tera�  sido solto 
nos ce�us.

Mt 18:18 Em verdade vos digo: Tudo o que amarrardes na terra tera�  sido amarrado no 
ce�u, e tudo o que soltardes na terra tera�  sido solto no ce�u.

Jo 20:23 A� queles a quem perdoardes os pecados, sa�o-lhes perdoados; a�queles a quem 
os retiverdes, sa�o-lhes retidos.

3. Quando o reino dos ce�us e�  capaz de exercer sua autoridade sobre um grupo de 
crentes, esses crentes podem ser edificados na igreja - Cl 2:19; Ef 4:15-16.

Cl 2:19 E na�o retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e 
entrelaçado por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de 
Deus

Ef 4:15 mas, apegando-nos a�  verdade em amor, cresçamos em tudo Naquele que e�  a 
Cabeça, Cristo,

Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do 
rico suprimento e por meio da operaça�o segundo a medida de cada parte, 
realiza o crescimento do pro� prio Corpo para a edificaça�o de si mesmo em amor.

D. O propo� sito dos grupos vitais na vida da igreja e�  viver a vida do reino: a vida de homem-
Deus; um grupo vital e�  uma verdadeira representaça�o da igreja - Mt 18:15-22.

Mt 18:15



Ale�m do mais, se teu irma�o pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele so� . Se ele te 
ouvir, ganhaste teu irma�o.

Mt 18:16 Se, pore�m, na�o te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que, pela boca 
de duas ou tre�s testemunhas, toda palavra seja confirmada.

Mt 18:17 E, se ele recusar ouvi-los, dize-o a�  igreja; e, se recusar ouvir tambe�m a igreja, seja ele 
para ti como gentio e cobrador de impostos.

Mt 18:18 Em verdade vos digo: Tudo o que amarrardes na terra tera�  sido amarrado no ce�u, e 
tudo o que soltardes na terra tera�  sido solto no ce�u.

Mt 18:19 Em verdade ainda vos digo que, se dois dentre vo� s sobre a terra concordarem a 
respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes sera�  feito por Meu Pai que esta�  nos 
ce�us.

Mt 18:20 Pois onde esta�o dois ou tre�s reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.

Mt 18:21 Enta�o Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecara�  meu 
irma�o contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Ate�  sete vezes?

Mt 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Na�o te digo ate�  sete vezes, mas ate�  setenta vezes sete.

II. A igreja genuína é o reino de Deus nesta era; hoje, os crentes vivem a vida do 
reino na igreja - Mt 16:18-19; 18:17-18; 13:44-46; Rm 14:17; 1Co 4:20; Ef 2:19; Cl 
4:11; Ap 1:4-6:

Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as portas 
do Hades na�o prevalecera�o contra ela

Mt 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos ce�us; e o que quer que amarrares na terra, tera�  sido 
amarrado nos ce�us; e o que quer que soltares na terra tera�  sido solto nos ce�us.

Mt 18:17 E, se ele recusar ouvi-los, dize-o a�  igreja; e, se recusar ouvir tambe�m a igreja, seja ele para ti 
como gentio e cobrador de impostos.

Mt 18:18 Em verdade vos digo: Tudo o que amarrardes na terra tera�  sido amarrado no ce�u, e tudo o 
que soltardes na terra tera�  sido solto no ce�u.

Mt 13:44 O reino dos ce�us e�  semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou e 
escondeu. E, na sua alegria, vai, vende tudo o que tem , e compra aquele campo.

Mt 13:45 O reino dos ce�us e�  tambe�m semelhante a um negociante que procura boas pe�rolas;

Mt 13:46 e, tendo achado uma pe�rola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possu��a, e a comprou.

Rm 14:17 Pois o reino de Deus na�o e�  comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Esp��rito Santo.

1Co 4:20 Pois o reino de Deus na�o consiste em palavras, e sim em poder.

Ef 2:19 Assim, ja�  na�o sois estrangeiros e peregrinos, mas concidada�os dos santos e membros da 
familia de Deus,

Cl 4:11 e Jesus, chamado Justo; estes sa�o os u� nicos da circuncisa�o que sa�o meus cooperadores para 
o reino de Deus, os quais se tornaram uma consolaça�o para mim.

Ap 1:4 Joa�o, a� s sete igrejas que esta�o na A� sia: Graça e paz a vo� s, da parte Daquele que e� , que era e 
que ha�  de vir, e da parte dos sete Esp��ritos que esta�o diante do Seu trono,

Ap 1:5 e da parte de Jesus Cristo, a fiel Testemunha, o Primoge�nito dos mortos e o Soberano dos 
reis da terra, A� quele que nos ama, e pelo Seu sangue nos libertou dos nossos pecados,

Ap 1:6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o Seu Deus e Pai, a Ele seja a glo� ria e o poder pelos 
se�culos dos se�culos. Ame�m.

A. Cada vez que o Senhor falou sobre a igreja, Ele a mencionou em relaça�o ao reino; isso 
indica qua�o intimamente relacionados sa�o o reino e a igreja - Mt 16:18-29; 18:17-28:

Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as 
portas do Hades na�o prevalecera�o contra ela

Mt 16:19 Dar-te-ei as chaves do reino dos ce�us; e o que quer que amarrares na terra, tera�  sido 
amarrado nos ce�us; e o que quer que soltares na terra tera�  sido solto nos ce�us.

Mt 16:20 Enta�o ordenou aos disc��pulos que a ningue�m dissessem ser Ele o Cristo.

Mt 16:21 Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a Seus disc��pulos que Lhe era necessa� rio 
ir a Jerusale�m e sofrer muitas coisas dos ancia�os, dos principais sacerdotes e dos 
escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar.

Mt 16:22 E Pedro, tomando-O a�  parte, começou a repreende� -Lo, dizendo: Deus tenha 
miserico� rdia de Ti, Senhor; isso de modo algum Te acontecera� .

Mt 16:23



Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para tra� s de Mim, Satana� s! Tu e�s para Mim pedra 
de tropeço, porque na�o cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens.

Mt 16:24 Enta�o, disse Jesus a seus disc��pulos:Se algue�m quer vir apo� s mim, a si mesmo se 
negue, tome a sua cruz e siga- me.

Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perde� -la-a� ; mas quem perder a sua vida 
da alma por Minha causa, acha-la-a� .

Mt 16:26 Pois que aproveitara�  o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da 
alma? Ou que dara�  o homem em troca da sua vida da alma?

Mt 16:27 Pois o FIlho do Homem ha�  de vir na glo� ria do Seu Pai com os Seus anjos, e enta�o 
retribuira�  a cada um conforme as suas obras.

Mt 16:28 Em verdade vos digo que alguns ha� , dos que aqui se encontram, que de maneira 
nenhuma provara�o a morte ate�  que vejam vir o Filho do Homem no Seu reino.

Mt 16:29

Mt 18:17 E, se ele recusar ouvi-los, dize-o a�  igreja; e, se recusar ouvir tambe�m a igreja, seja ele 
para ti como gentio e cobrador de impostos.

Mt 18:18 Em verdade vos digo: Tudo o que amarrardes na terra tera�  sido amarrado no ce�u, e 
tudo o que soltardes na terra tera�  sido solto no ce�u.

Mt 18:19 Em verdade ainda vos digo que, se dois dentre vo� s sobre a terra concordarem a 
respeito de qualquer coisa que pedirem, isso lhes sera�  feito por Meu Pai que esta�  nos 
ce�us.

Mt 18:20 Pois onde esta�o dois ou tre�s reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.

Mt 18:21 Enta�o Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecara�  meu 
irma�o contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Ate�  sete vezes?

Mt 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Na�o te digo ate�  sete vezes, mas ate�  setenta vezes sete.

Mt 18:23 Por isso o reino dos ce�us e�  semelhante a um rei que quis ajustar contas com os seus 
servos.

Mt 18:24 E, tendo começado a ajusta� -las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos.

Mt 18:25 Na�o tendo ele, pore�m, com que pagar, ordenou o senhor que fossem vendidos ele, a 
mulher, os filhos e tudo quanto possu��a, e a d��vida fosse paga.

Mt 18:26 Enta�o o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Se�  paciente comigo e tudo te 
pagarei.

Mt 18:27 E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a d��vida.

Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem 
dena� rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves.

1. Romanos 14:17 prova que a igreja nesta era e�  o reino de Deus.
Rm 14:17 Pois o reino de Deus na�o e�  comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no 

Esp��rito Santo.

2. O reino de Deus em 1 aos Cor��ntios 4:20 refere-se a�  vida da igreja (v. 17), 
implicando que quanto a�  autoridade, a igreja nesta era e�  o reino de Deus. 1Co 4:20

Cor��ntios 4:20

1Co 4:20 Pois o reino de Deus na�o consiste em palavras, e sim em poder.

3. A palavra concidada�os em Efe�sios 2:19 indica o reino de Deus, a esfera em que Deus 
exercita Sua autoridade.

Ef 2:19 Assim, ja�  na�o sois estrangeiros e peregrinos, mas concidada�os dos santos e 
membros da familia de Deus,

B. A palavra reino em Apocalipse 1:6 revela que onde esta�  a igreja, ali esta�  o reino de Deus; a 
igreja representa o reino.

Ap 1:6 e nos constituiu reino, sacerdotes para o Seu Deus e Pai, a Ele seja a glo� ria e o poder 
pelos se�culos dos se�culos. Ame�m.

C. Na igreja como o reino, estamos debaixo de governo, disciplina e exerc��cio - 1Co 6:9-10; Gl 
5:19-21; Ef 5:5.

1Co 6:9 Ou na�o sabeis que os injustos na�o herdara�o o reino de Deus? Na�o vos deixeis enganar: 
nem fornicadores, nem ido� latras, nem adu� lteros, nem efeminados, nem 
homossexuais,

1Co 6:10



nem ladro� es, nem gananciosos, nem beberro� es, nem injuriadores, nem roubadores 
herdara�o o reino de Deus.

Gl 5:19 Ora, as obras da carne sa�o manifestas, tais como:fornicaça�o, impureza, devassida�o,

Gl 5:20 idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciu� mes, acessos de ira, facço� es, diviso� es, 
sectarismo,

Gl 5:21 invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos 
previno, como ja�  vos preveni, que os que praticam tais coisas na�o herdara�o o reino de 
Deus.

Ef 5:5 Pois isto conheceis, sabendo que nenhum fornicador, ou impuro, ou ganancioso (que 
e�  ido� latra) tem herança no reino de Cristo e de Deus.

D. Na restauraça�o do Senhor, estamos ao mesmo tempo no reino e na igreja, no tesouro e na 
pe�rola - Mt 13:44-46.

Mt 13:44 O reino dos ce�us e�  semelhante a um tesouro oculto no campo, que um homem achou 
e escondeu. E, na sua alegria, vai, vende tudo o que tem , e compra aquele campo.

Mt 13:45 O reino dos ce�us e�  tambe�m semelhante a um negociante que procura boas pe�rolas;

Mt 13:46 e, tendo achado uma pe�rola de grande valor, foi, vendeu tudo o que possu��a, e a 
comprou.

E. Embora a igreja hoje seja o reino de Deus, estamos no reino em realidade somente quando 
vivemos, andamos e existimos no esp��rito, e na�o no nosso homem natural - Rm 8:4; Gl 
5:16, 25.

Rm 8:4 a fim de que a justa exige�ncia da lei se cumprisse em no� s, que na�o andamos segundo a 
carne, mas segundo o esp��rito.

Gl 5:16 Digo, pore�m: andai no Esp��rito e jamais satisfareis a�  concupisce�ncia da carne.

Gl 5:25 Se vivemos pelo Esp��rito, andemos tambe�m pelo Esp��rito.

III. O Pai nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho 
do Seu amor - Cl 1:12-13:

Cl 1:12 dando graças ao Pai, que vos qualificou para participardes da porça�o da herança dos santos na 
luz;

Cl 1:13 O qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do Seu 
amor,

A. O reino do Filho do amor de Deus inclui tre�s eras: a era presente, na qual a igreja esta� ; a 
era vindoura, na qual estara�  o reino milenar; e a era eterna com a Nova Jerusale�m no novo 
ce�u e nova terra - Cl 1:13:

Cl 1:13 O qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do 
Seu amor,

1. A e�nfase em Colossenses 1:13 e�  o reino do Filho do amor de Deus nesta era, que e�  a 
realidade da igreja.

Cl 1:13 O qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do 
Filho do Seu amor,

2. A vida da igreja hoje e�  o reino do Filho do amor do Pai, que e�  ta�o prazeroso para 
Deus Pai quanto o Filho de Deus o e�  - Cl 4:15-16.

Cl 4:15 Saudai os irma�os em Laodice� ia, bem como Ninfas e a igreja, que esta�  em sua 
casa.

Cl 4:16 E quando esta carta tiver sido lida entre vo� s, fazei com que seja lida tambe�m na 
igreja dos laodicenses, e que vo� s tambe�m leiais a de Laodice� ia.

B. Temos de entender o significado intr��nseco da igreja como o reino do Filho do amor de 
Deus - Cl 1:13:

Cl 1:13 O qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do 
Seu amor,

1. O Filho de Deus e�  a corporificaça�o e a expressa�o da vida divina; portanto, o reino do 
Filho e�  uma esfera de vida - 1Jo 5:11-12; Jo 1:4.

1Jo 5:11 E o testemunho e�  este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida esta�  no Seu 
Filho.

1Jo 5:12



Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que na�o tem o Filho de Deus na�o 
tem a vida.

Jo 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.

2. O reino para o qual fomos transferidos e�  o reino do Filho do amor do Pai; essa 
esfera de vida e�  em amor, na�o em temor - Cl 1:13.

Cl 1:13 O qual nos libertou da autoridade das trevas e nos transferiu para o reino do 
Filho do Seu amor,

3. O reino no qual nos encontramos hoje e�  uma esfera cheia de vida, luz e amor - 1Pe 
2:9.

1Pe 2:9 Vo� s, pore�m, sois raça eleita,sacerdo� cio real, naça�o santa, povo adquirido para 
ser propriedade de Deus, a fim de proclamardes as virtudes Daquele que vos 
chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz;

4. O Filho e�  a expressa�o do Pai como a origem da vida - Jo 1:18, 4; 1Jo 1:2:
Jo 1:18 Ningue�m jamais viu a Deus; o Filho unige�nito, que esta�  no seio do Pai, esse O 

deu a conhecer.

Jo 1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.

1Jo 1:2 (E a vida se manifestou, e nos a temos visto, e dela testificamos e vos 
anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada)

a. O Filho do amor do Pai e�  objeto do amor do Pai para ser para no� s a 
corporificaça�o da vida no amor divino, com autoridade em ressurreiça�o - Mt 
3:17.

Mt 3:17 E eis uma voz dos ce�us que dizia: Este e�  o Meu Filho, o Amado, em quem 
Me comprazo.

b. O Filho, como a corporificaça�o da vida divina, e�  o objeto do amor do Pai - Mt 
17:5:

Mt 17:5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os cobriu; e eis , vindo da 
nuvem, uma voz que dizia: Este e�  o Meu FIlho, o Amado, em quem Me 
comprazo; a Ele ouvi.

5. A vida divina corporificada no Filho e�  dada a no� s no amor divino - 1Jo 5:11-12; Jo 
3:16.

1Jo 5:11 E o testemunho e�  este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida esta�  no Seu 
Filho.

1Jo 5:12 Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que na�o tem o Filho de Deus na�o 
tem a vida.

Jo 3:16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu filho unige�nito, para 
que todo o que Nele cre�  na�o pereça, mas tenha a vida eterna.

6. O objeto do amor divino torna-se para no� s a corporificaça�o da vida no amor divino 
com a autoridade em ressurreiça�o; esse e�  o reino do Filho do amor do Pai.

7. Ser transferido para o reino do Filho do amor do Pai e�  ser transferido para o Filho, 
que e�  vida para no� s - 1Jo 5:11-12:

1Jo 5:11 E o testemunho e�  este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida esta�  no Seu 
Filho.

1Jo 5:12 Aquele que tem o Filho tem a vida; aquele que na�o tem o Filho de Deus na�o 
tem a vida.

a. O Filho em ressurreiça�o e�  agora o Esp��rito que da�  vida e Ele nos governa em 
Sua vida de ressurreiça�o com amor - 1Pe 1:3; Rm 6:4-5; 1Co 15:45b.

1Pe 1:3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo 
a Sua grande miserico� rdia, nos regenerou para uma viva esperança 
mediante a ressurreiça�o de Jesus Cristo dentre os mortos,

Rm 6:4 Fomos, pois, sepultados com Ele na Sua morte pelo batismo; para 
que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos mediante a glo� ria 
do Pai, assim tambe�m andemos no� s em novidade de vida.

Rm 6:5 Porque se fomos plantados e temos crescido juntamente com Ele na 
semelhança da Sua morte, certamente o seremos tambe�m na 
semelhança da Sua ressurreiça�o



1Co 15:45 Assim tambe�m esta�  escrito: O primeiro homem, Ada�o, tornou-se alma 
vivente. O u� ltimo Ada�o tornou-se Esp��rito que da�  vida.

b. Quando vivemos pelo Filho como nossa vida em ressurreiça�o, vivemos no 
Seu reino, desfrutando-O no amor do Pai; aqui temos a vida da igreja - Cl 3:4; 
Jo 6:57.

Cl 3:4 Quando Cristo, que e�  nossa vida, for manifestado, enta�o vo� s tambe�m 
sereis manifestados com Ele em glo� ria.

Jo 6:57 Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo por causa do Pai, 
tambe�m quem de Mim se alimenta vivera�  por causa de Mim.

c. Porque o Pai se agrada do Seu Filho, o reino do Filho do amor do Pai e�  algo 
prazeroso, uma questa�o de desfrute - Mt 3:17; 17:5.

Mt 3:17 E eis uma voz dos ce�us que dizia: Este e�  o Meu Filho, o Amado, em quem 
Me comprazo.

Mt 17:5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os cobriu; e eis , vindo da 
nuvem, uma voz que dizia: Este e�  o Meu FIlho, o Amado, em quem Me 
comprazo; a Ele ouvi.

C. Na igreja como o reino do Filho do amor de Deus, temos a realidade e a praticabilidade do 
Corpo orga�nico de Cristo - Cl 2:19.

Cl 2:19 E na�o retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado 
por meio das juntas e ligamentos, cresce com o crescimento de Deus

D. Na igreja como o reino do Filho do amor de Deus, temos a realidade e a praticabilidade do 
novo homem universal - Ef 2:15; 4:24; Cl 3:10-11:

Ef 2:15 abolindo, na Sua carne, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para que 
dos dois criasse, em Si mesmo, um so�  novo homem, fazendo a paz.

Ef 4:24 e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da 
realidade.

Cl 3:10 E vos revestistes do novo homem, que esta�  sendo renovado para o pleno conhecimento 
segundo a imagem Daquele que o criou

Cl 3:11 Onde na�o pode haver grego nem judeu, circuncisa�o nem incircuncisa�o, ba� rbaro, cita, 
escravo, livre, mas Cristo e�  tudo e em todos.


