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

VIDA DA IGREJA

Mensagem #6
O conflito dos dois reinos e a obra e responsabilidade da igreja

Leitura B��blica: Mt 6:10; 12:26, 28-29; Ef 6:10-12; Ap 12:10; 11:15

I. No universo há dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás - Mt 6:10, 33; 
12:26, 28:

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

Mt 6:33 Buscai, pore�m, em primeiro lugar, o Seu reino e a Sua justiça, e todas essas coisas vos sera�o 
acrescentadas.

Mt 12:26 Se Satana� s expulsa Satana� s, dividido esta�  contra si mesmo; como, pois, subsistira�  o seu 
reino?

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o reino de Deus 
sobre vo� s.

A. Um reino e�  a totalidade de determinada vida:
1. Deus tem Sua vida, da qual o reino de Deus vem a�  existe�ncia - Ef 4:18; Mt 12:28.

Ef 4:18 sendo obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da 
ignora�ncia que ha�  neles, por causa da dureza do seu coraça�o;

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o 
reino de Deus sobre vo� s.

2. Satana� s tem sua vida maligna, da qual o reino de Satana� s vem a�  existe�ncia - Jo 8:44; 
Mt 12:26.

Jo 8:44 Vo� s sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi 
homicida desde o princ��pio e na�o se firma na verdade, porque nele na�o ha�  
verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe e�  pro� prio, porque e�  
mentiroso e pai da mentira.

Mt 12:26 Se Satana� s expulsa Satana� s, dividido esta�  contra si mesmo; como, pois, 
subsistira�  o seu reino?

B. As duas a� rvores em Ge�nesis 2:9, como sinais de Deus e de Satana� s, sa�o duas fontes; o 
resultado das duas fontes torna-se os dois reinos: o reino de Deus e o reino de Satana� s - 
Mt 12:26, 28.

Gn 2:9 Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte de a� rvores agrada�veis a�  vista e boas 
para alimento; e tambe�m a a� rvore da vida no meio do jardim e a a� rvore do 
conhecimento do bem e do mal.

Mt 12:26 Se Satana� s expulsa Satana� s, dividido esta�  contra si mesmo; como, pois, subsistira�  o 
seu reino?

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o reino de 
Deus sobre vo� s.

C. Toda raça humana e�  um reino, na�o somente da vida humana, mas, ainda mais, da vida 
sata�nica - Mt 13:38; Jo 8:44; At 13:10; 1Jo 3:10:

Mt 13:38 o campo e�  o mundo; a boa semente sa�o os filhos do reino; o joio sa�o os filhos do 
maligno;

Jo 8:44 Vo� s sois do vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida 
desde o princ��pio e na�o se firma na verdade, porque nele na�o ha�  verdade. Quando ele 
profere a mentira, fala do que lhe e�  pro� prio, porque e�  mentiroso e pai da mentira.



At 13:10 disse: O�  homem cheio de todo engano e de toda mal��cia, filho do diabo, inimigo de 
toda justiça, na�o cessara� s de perverter os retos caminhos do Senhor?

1Jo 3:10 Nisto sa�o manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que na�o 
pratica justiça na�o e�  de Deus, nem aquele que na�o ama seu irma�o.

1. A humanidade tornou-se a totalidade da vida sata�nica com todas as suas atividades 
- 1Jo 5:19.

1Jo 5:19 Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no mal��gno.

2. O reino humano tornou-se o reino sata�nico, o reino de Satana� s.
D. Satana� s, o deus desta era, e�  o pr��ncipe deste mundo e o pr��ncipe da autoridade do ar - Jo 

12:31; 14:30; 16:11; 2Co 4:4; Ef 2:2:
Jo 12:31 Agora e�  o ju��zo deste mundo; agora o pr��ncipe deste mundo sera�  expulso.

Jo 14:30 Ja�  na�o falarei muito convosco, porque vem o pr��ncipe do mundo, e ele nada tem em 
Mim;

Jo 16:11 do ju��zo, porque o pr��ncipe deste mundo ja�  esta�  julgado.

2Co 4:4 nos quais o deus desta era cegou os pensamentos dos incre�dulos, para que na�o lhes 
replandeça a luz do evangelho da gloria de Cristo, o qual e�  a imagem de Deus.

Ef 2:2 nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o pr��ncipe da 
autoridade do ar, do espirito que agora atua no� s filhos da desobedie�ncia

1. Ele tem sua autoridade e seus anjos, que sa�o seus subordinados como principados, 
autoridades e dominadores deste mundo de trevas - At 26:18; Mt 25:41; Ef 6:12.

At 26:18 para lhes abrir os olhos, para faze� -los voltar-se das trevas para a luz e da 
autoridade de Satana� s para Deus, a fim de que recebam perda�o de pecados e 
herança entre os que foram santificados pela fe�  em Mim.

Mt 25:41 Enta�o dira�  tambe�m aos que estiverem a�  Sua esquerda: Apartai-vos de Mim, 
malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.

Ef 6:12 pois a nossa luta na�o e�  contra sangue e carne, e sim contra os principados, 
contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra 
as forças espirituais do mal nas regio� es celestiais.

2. Satana� s tem o seu reino, a autoridade das trevas - 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,

E. Ha�  dois reinos na terra: o reino das trevas e o reino de Deus na luz; esses dois reinos agora 
se enfrentam na terra - At 26:18.

At 26:18 para lhes abrir os olhos, para faze� -los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade 
de Satana� s para Deus, a fim de que recebam perda�o de pecados e herança entre os 
que foram santificados pela fe�  em Mim.

II. Porque o Senhor Jesus, o Rei celestial, veio para estabelecer o reino de Deus 
entre os homens na terra, os dois reinos estão em conf lito; está ocorrendo uma 
batalha, e há a necessidade de lutarmos essa batalha - Ef 6:12:

Ef 6:12 pois a nossa luta na�o e�  contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as 
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal 
nas regio� es celestiais.

A. A luta espiritual e�  a luta entre o reino de Deus e o reino de Satana� s - Mt 12:26, 28:
Mt 12:26 Se Satana� s expulsa Satana� s, dividido esta�  contra si mesmo; como, pois, subsistira�  o 

seu reino?

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o reino de 
Deus sobre vo� s.

1. O propo� sito da luta espiritual e�  introduzir o reino de Deus - Ap 12:10:
Ap 12:10 Enta�o ouvi uma grande voz no ce�u, dizendo: Agora veio a salvaça�o, o poder, o 

reino de nosso Deus e a autoridade do Seu Cristo, pois foi expulso o acusador 
de nossos irma�os, o que os acusa dia e noite diante de nosso Deus.

2. O reino de Deus e�  o exerc��cio da vontade divina e a derrota do poder de Satana� s 
pelo poder de Deus - Mt 6:10; 12:28.

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;



Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o 
reino de Deus sobre vo� s.

B. Ha�  dois grandes princ��pios no universo: A autoridade de Deus e a rebelia�o de Satana� s; a 
u� nica controve�rsia entre Deus e Satana� s refere-se a autoridade e rebelia�o - At 26:18; Cl 
1:13:

At 26:18 para lhes abrir os olhos, para faze� -los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade 
de Satana� s para Deus, a fim de que recebam perda�o de pecados e herança entre os 
que foram santificados pela fe�  em Mim.

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

1. Rebelia�o e�  a negaça�o da autoridade de Deus e a rejeiça�o do governo de Deus - Is 
14:12-14; Ez 28:2-19.

Is 14:12 Como ca��ste do ce�u, o�  estrela da manha� , filho da alva! Como foste lançado por 
terra, tu que debilitavas as naço� es!

Is 14:13 Tu dizias no teu coraça�o: Eu subirei ao ce�u; acima das estrelas de Deus 
exaltarei o meu trono e no monte da congregaça�o me assentarei, nas 
extremidades do Norte;

Is 14:14 subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Alt��ssimo.

Ez 28:2 Filho do homem, dize ao pr��ncipe de Tiro: Assim diz o SENHOR Deus: Visto 
que se eleva o teu coraça�o, e dizes: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me 
assento no coraça�o dos mares, e na�o passas de homem e na�o e� s Deus, ainda 
que estimas o teu coraça�o como se fora o coraça�o de Deus -

Ez 28:3 sim, e� s mais sa�bio que Daniel, na�o ha�  segredo algum que se possa esconder de 
ti;

Ez 28:4 pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e 
adquiriste ouro e prata nos teus tesouros;

Ez 28:5 pela extensa�o da tua sabedoria no teu come�rcio, aumentaste as tuas riquezas; 
e, por causa delas, se eleva o teu coraça�o -,

Ez 28:6 assim diz o SENHOR Deus: Visto que estimas o teu coraça�o como se fora o 
coraça�o de Deus,

Ez 28:7 eis que eu trarei sobre ti os mais terr��veis estrangeiros dentre as naço� es, os 
quais desembainhara�o a espada contra a formosura da tua sabedoria e 
manchara�o o teu resplendor.

Ez 28:8 Eles te fara�o descer a�  cova, e morrera� s da morte dos traspassados no coraça�o 
dos mares.

Ez 28:9 Dira� s ainda diante daquele que te matar: Eu sou Deus? Pois na�o passas de 
homem e na�o e� s Deus, no poder do que te traspassa.

Ez 28:10 Da morte de incircuncisos morrera� s, por interme�dio de estrangeiros, porque 
eu o falei, diz o SENHOR Deus.

Ez 28:11 Veio a mim a palavra do SENHOR, dizendo:

Ez 28:12 Filho do homem, levanta uma lamentaça�o contra o rei de Tiro e dize-lhe: 
Assim diz o SENHOR Deus: Tu e�s o sinete da perfeiça�o, cheio de sabedoria e 
formosura.

Ez 28:13 Estavas no E� den, jardim de Deus; de todas as pedras preciosas te cobrias: o 
sa� rdio, o topa� zio, o diamante, o berilo, o o� nix, o jaspe, a safira, o carbu� nculo e a 
esmeralda; de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos; no dia em que 
foste criado, foram eles preparados.

Ez 28:14 Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci; permanecias no monte 
santo de Deus, no brilho das pedras andavas.

Ez 28:15 Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado ate�  que se 
achou iniqu� idade em ti.

Ez 28:16 Na multiplicaça�o do teu come�rcio, se encheu o teu interior de viole�ncia, e 
pecaste; pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei 
perecer, o�  querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras.

Ez 28:17 Elevou-se o teu coraça�o por causa da tua formosura, corrompeste a tua 
sabedoria por causa do teu resplendor; lancei-te por terra, diante dos reis te 
pus, para que te contemplem.

Ez 28:18



Pela multida�o das tuas iniqu� idades, pela injustiça do teu come�rcio, profanaste 
os teus santua� rios; eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e 
te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam.

Ez 28:19 Todos os que te conhecem entre os povos esta�o espantados de ti; vens a ser 
objeto de espanto e jamais subsistira� s.

2. Embora Satana� s tenha se rebelado contra a autoridade de Deus e embora o homem 
tenha violado Sua autoridade rebelando-se contra Ele, Deus na�o permitira�  que essa 
rebelia�o continue; Ele estabelecera�  o Seu reino na terra - Ap 11:15.

Ap 11:15 O se� timo anjo tocou a trombeta; e houve no ce�u grandes vozes, dizendo: O 
reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinara�  pelos 
se�culos dos se�culos.

3. O reino de Deus e�  o poder para subjugar a rebelia�o - Mc 4:35-41.
Mc 4:35 Naquele dia, ao cair da tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem.

Mc 4:36 E eles, deixando a multida�o, O levaram consigo assim como estava, no barco; e 
havia outros barcos com Ele.

Mc 4:37 Enta�o levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam para 
dentro do barco, de sorte que o barco ja�  estava se enchendo de a� gua.

Mc 4:38 E Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada; eles O despertaram e Lhe 
disseram: Mestre, na�o Te importa que pereçamos?

Mc 4:39 E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, emudece! E 
cessou o vento, e fez-se grande bonança.

Mc 4:40 Enta�o lhes disse: Por que sois assim covardes? Como e�  que na�o tendes fe� ?

Mc 4:41 E eles ficaram possu� idos de grande temor e diziam uns aos outros: Quem e�  este 
que ate�  o vento e o mar Lhe obedecem?

4. O Senhor Jesus, Deus encarnado, veio para estabelecer o reino de Deus: para 
estabelecer uma esfera na qual Deus pode exercitar o Seu propo� sito pelo exerc��cio 
da Sua autoridade - Jo 1:1, 14; 3:3, 5; 18:36.

Jo 1:1 No principio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus

Jo 1:14 E a Palavra tornou-se carne e armou taberna� culo entre no� s (e vimos a Sua 
glo� ria, glo� ria como do Unige�nito da parte do Pai), cheio de graça e de realidade.

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.

Jo 18:36 Respondeu Jesus: O Meu reino na�o e�  deste mundo. Se o Meu reino fosse deste 
mundo, os Meus assistentes se empenhariam para que Eu na�o fosse entregue 
aos Judeus; mas o Meu reino na�o e�  daqui.

C. O Senhor expulsou demo� nios pelo Esp��rito de Deus para que o reino de Deus possa vir - 
Mt 12:28:

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o reino de 
Deus sobre vo� s.

1. Ao expulsar demo� nios, o Senhor estava lutando, destruindo o reino de Satana� s e 
introduzindo o reino de Deus - Mt 12:28; Mc 2:23-28; Lc 9:1.

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o 
reino de Deus sobre vo� s.

Mc 2:23 E aconteceu que, atravessando Jesus as searas no sa�bado, os Seus disc��pulos, 
enquanto iam, começaram a colher espigas.

Mc 2:24 Diziam-Lhe os fariseus: Ve� ! Por que fazem no sa�bado o que na�o e�  l��cito?

Mc 2:25 E Ele lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e 
teve fome, ele e os que com ele estavam?

Mc 2:26 Como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu 
os pa�es da Presença, os quais na�o e�  l��cito comer, sena�o so�  aos sacerdotes, e 
deu tambe�m aos que estavam com ele?

Mc 2:27 E lhes dizia: O sa�bado foi feito para o homem, e na�o o homem para o sa�bado;

Mc 2:28 de modo que o Filho do Homem e�  Senhor ate�  do sa�bado.



Lc 9:1 Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os 
demo� nios e para curar doenças.

2. O Esp��rito de Deus e�  o poder do reino de Deus; onde o Esp��rito de Deus esta�  em 
poder, ali esta�  o reino de Deus, e os demo� nios na�o te�m terreno - Mt 12:28.

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o 
reino de Deus sobre vo� s.

3. Onde o Esp��rito de Deus exerce autoridade sobre a oposiça�o e rebelia�o contra Deus, 
ali esta�  o reino de Deus - Mt 12:28.

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o 
reino de Deus sobre vo� s.

D. Mateus 12 revela que Satana� s e�  o homem forte usurpando o povo criado por Deus e que, a 
fim de tirar as pessoas das ma�os usurpadoras do homem forte, e�  necessa� rio amarra� -lo - 
Mt 12:29:

Mt 12:29 Ou como pode algue�m entrar na casa do homem forte e saquear-lhe os bens se 
primeiro na�o amarrar o homem forte? E enta�o lhe saqueara�  completamente a casa.

1. Antes do Senhor Jesus expulsar demo� nios, Ele primeiro amarrava o homem forte; 
esse e�  o segredo da luta espiritual.

2. A casa em Mateus 12:29 refere-se ao reino de Satana� s e os seus bens referem-se ao 
povo ca��do, que esta�  sob Satana� s, que sa�o seus vasos, seus instrumentos e que sa�o 
mantidos em sua casa para o seu uso.

Mt 12:29 Ou como pode algue�m entrar na casa do homem forte e saquear-lhe os bens 
se primeiro na�o amarrar o homem forte? E enta�o lhe saqueara�  
completamente a casa.

3. Isso nos mostra que, se quisermos estabelecer o reino de Deus e tirar os seres 
humanos ca��dos do reino de Satana� s, temos de primeiro amarrar o homem forte; a 
maneira de amarrar o homem forte e�  orar - Mc 9:25-29,

Mc 9:25 Vendo Jesus que a multida�o acorria, repreendeu o esp��rito imundo, dizendo-
lhe: Esp��rito mudo e surdo, Eu te ordeno: Sai dele e na�o entres mais nele.

Mc 9:26 E ele, gritanto e convulsionando-o violentamente, saiu; e o menino ficou como 
se estivesse morto, de modo que muitos diziam que ele tinha morrido.

Mc 9:27 Mas Jesus, tomando-o pela ma�o, o ergueu, e ele se levantou.

Mc 9:28 Quando entrou na casa, os Seus disc��pulos Lhe perguntaram em particular: Por 
que no� s na�o pudemos expulsa� -lo?

Mc 9:29 Ele lhes respondeu: Essa casta na�o pode sair por meio de coisa alguma a na�o 
ser por oraça�o.

4. Essa e�  a luta da batalha espiritual para estabelecer o reino de Deus - 2Co 10:3-5.
2Co 10:3 Porque, embora andando na carne, na�o combatemos segundo a carne;

2Co 10:4 pois as armas do nosso combate na�o sa�o carnais; e sim poderosas em Deus 
para destruir fortalezas,

2Co 10:5 derrubando argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento 
de Deus, e levando cativo todo pensamento a�  obedie�ncia de Cristo,

III. A obra da igreja é introduzir o reino de Deus; a igreja tem a responsabilidade de 
trazer o reino de Deus para a terra - Mt 6:10; 12:22-29; Ap 11:15; 12:10:

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

Mt 12:22 Trouxeram-Lhe enta�o um endemoninhado, cego e mudo; e Ele o curou, de modo que o mudo 
falava e via.

Mt 12:23 E todas as multido� es estavam admiradas e diziam: Na�o e�  este o FIlho de Davi?

Mt 12:24 Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este na�o expulsa os demo� nios sena�o por Belzebu, 
pr��ncipe dos demo� nios.

Mt 12:25 Jesus, pore�m, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si 
mesmo fica desolado, e toda cidade, ou casa, dividida contra si mesma, na�o subsistira� .

Mt 12:26 Se Satana� s expulsa Satana� s, dividido esta�  contra si mesmo; como, pois, subsistira�  o seu 
reino?

Mt 12:27



E, se Eu expulso os demo� nios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, 
eles mesmos sera�o vossos ju��zes.

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o reino de Deus 
sobre vo� s.

Mt 12:29 Ou como pode algue�m entrar na casa do homem forte e saquear-lhe os bens se primeiro na�o 
amarrar o homem forte? E enta�o lhe saqueara�  completamente a casa.

Ap 11:15 O se� timo anjo tocou a trombeta; e houve no ce�u grandes vozes, dizendo: O reino do mundo 
se tornou do nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinara�  pelos se�culos dos se�culos.

Ap 12:10 Enta�o ouvi uma grande voz no ce�u, dizendo: Agora veio a salvaça�o, o poder, o reino de nosso 
Deus e a autoridade do Seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irma�os, o que os 
acusa dia e noite diante de nosso Deus.

A. A igreja veio a�  existe�ncia com o propo� sito de introduzir o reino - Mt 16:18-19; 18:17-8; Ap 
1:6, 9; 11:15:

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.

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.

Ap 11:15 O se� timo anjo tocou a trombeta; e houve no ce�u grandes vozes, dizendo: O reino do 
mundo se tornou do nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinara�  pelos se�culos dos 
se�culos.

1. A responsabilidade da igreja e�  perpetuar a vito� ria de Cristo e introduzir o reino de 
Deus - Ap 12:11; 11:15.

Ap 12:11 Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do 
seu testemunho, e na�o amaram a pro� pria vida da alma ate�  a morte.

Ap 11:15 O se� timo anjo tocou a trombeta; e houve no ce�u grandes vozes, dizendo: O 
reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do Seu Cristo, e Ele reinara�  pelos 
se�culos dos se�culos.

2. A obra da igreja na terra e�  trazer o reino de Deus; toda obra da igreja e�  governada 
pelo princ��pio do reino de Deus.

3. A igreja e�  responsa�vel por trazer a vontade do ce�u para a terra e cumpri-la na terra 
- Mt 6:10; 7:21; 12:50.

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

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 12:50 Pois qualquer um que fizer a vontade de Meu Pai que esta�  nos ce�us, esse e�  
Meu irma�o, irma�  e ma�e.

B. A igreja, que vem a�  existe�ncia sob o governo do ce�u, por causa da sua submissa�o ao 
governo celestial, trata com o inimigo de Deus - Mt 16:19; Ef 6:10-18:

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.

Ef 6:10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.

Ef 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as 
ciladas do diabo;

Ef 6:12 pois a nossa luta na�o e�  contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as 
autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças 
espirituais do mal nas regio� es celestiais.

Ef 6:13 Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, 
tendo feito tudo, permanecer firmes.

Ef 6:14



Portanto, permanecei firmes, tendo cingido vossa cintura com a verdade e vestido a 
couraça da justiça.

Ef 6:15 e calçado os pe�s com o firme fundamento do evangelho da paz;

Ef 6:16 ale�m disso tudo, tendo tomado o escudo da fe� , com o qual podereis apagar todos os 
dardos inflamados do maligno.

Ef 6:17 E recebei o capacete da salvaça�o e a espada do Esp��rito, o qual e�  a palavra de Deus,

Ef 6:18 por meio de toda oraça�o e su� plica, orando em todo tempo em esp��rito e para isto 
vigiando com toda perseverança e su� plica por todos os santos.

1. A fim de o reino dos ce�us ser estabelecido, ha�  a necessidade de luta espiritual - Mt 
12:22-29.

Mt 12:22 Trouxeram-Lhe enta�o um endemoninhado, cego e mudo; e Ele o curou, de 
modo que o mudo falava e via.

Mt 12:23 E todas as multido� es estavam admiradas e diziam: Na�o e�  este o FIlho de Davi?

Mt 12:24 Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este na�o expulsa os demo� nios sena�o 
por Belzebu, pr��ncipe dos demo� nios.

Mt 12:25 Jesus, pore�m, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Todo reino 
dividido contra si mesmo fica desolado, e toda cidade, ou casa, dividida contra 
si mesma, na�o subsistira� .

Mt 12:26 Se Satana� s expulsa Satana� s, dividido esta�  contra si mesmo; como, pois, 
subsistira�  o seu reino?

Mt 12:27 E, se Eu expulso os demo� nios por Belzebu, por quem os expulsam vossos 
filhos? Por isso, eles mesmos sera�o vossos ju��zes.

Mt 12:28 Se, pore�m, Eu expulso os demo� nios pelo Esp��rito de Deus, enta�o e�  chegado o 
reino de Deus sobre vo� s.

Mt 12:29 Ou como pode algue�m entrar na casa do homem forte e saquear-lhe os bens 
se primeiro na�o amarrar o homem forte? E enta�o lhe saqueara�  
completamente a casa.

2. A responsabilidade da igreja e�  continuar a batalha que Cristo lutou na terra; a igreja 
deve continuar a obra vitoriosa que Cristo levou a cabo contra Satana� s - Hb 2:14; 
1Jo 3:8b; Cl 2:15; Sl 149:5-9.

Hb 2:14 Visto, portanto, que os filhos compartilham de sangue e carne, igualmente Ele 
tambe�m participou dos mesmos, para que, por meio da morte, destru��sse 
aquele que tem o poder da morte, isto e� , o diabo,

1Jo 3:8 aquele que pratica o pecado e�  do diabo,porque o diabo vive pecando desde o 
princ��pio. Para isto se manifestou o Filho de Deus: para destruir as obras do 
diabo.

Cl 2:15 Despojando os principados e as autoridades, Ele os expo� s publicamente, 
triunfando sobre eles na cruz.

Sl 149:5 Exultem de glo� ria os santos, no seu leito cantem de ju� bilo.

Sl 149:6 Nos seus la�bios estejam os altos louvores de Deus, nas suas ma�os, espada de 
dois gumes,

Sl 149:7 para exercer vingança entre as naço� es e castigo sobre os povos;

Sl 149:8 para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres, em grilho� es de ferro;

Sl 149:9 para executar contra eles a sentença escrita, o que sera�  honra para todos os 
seus santos. Aleluia!

C. A igreja deve orar para introduzir o reino de Deus - Mt 6:10:
Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

1. A vinda do reino na�o e�  automa� tica; se na�o houver oraça�o, o reino na�o pode vir.
2. A oraça�o da igreja e�  o meio mais eficaz de conter Satana� s - Mt 16:19; 18:18.

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.



3. A igreja deve ser a sa��da do ce�u, permitindo que a autoridade do ce�u seja 
expressada na terra - Mt 16:18-19; 18:18.

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 18:18 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.

4. Oraça�o genu��na e�  uma obra conjunta com Deus para trazer o Seu reino para a terra 
e cumprir a Sua vontade na terra; portanto, oraça�o e�  uma luta espiritual - Mt 6:10; 
2Co 10:4; Ef 6:12.

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

2Co 10:4 pois as armas do nosso combate na�o sa�o carnais; e sim poderosas em Deus 
para destruir fortalezas,

Ef 6:12 pois a nossa luta na�o e�  contra sangue e carne, e sim contra os principados, 
contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra 
as forças espirituais do mal nas regio� es celestiais.

D. A igreja precisa proferir oraço� es de guerra a fim de introduzir o reino de Deus e expulsar o 
inimigo de Deus

1. Essa oraça�o indica que estamos nos posicionamos do lado de Deus e nos opomos ao 
inimigo de Deus

2. Oraço� es de luta expulsam o poder das trevas, trazem a autoridade de Deus, e 
permitem que a vontade de Deus seja feita na terra - Mt 6:10

Mt 6:10 venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como e�  feita no ce�u;

3. O reino de Deus vir ou na�o a�  terra e Deus governar na terra dependem de fazermos 
oraço� es de luta, oraço� es de batalha espiritual - Sl 144:5; Is 64:11.

Sl 144:5 Abaixa, SENHOR, os teus ce�us e desce; toca os montes, e fumegara�o.

Is 64:11 O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi 
queimado; todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ru��nas.


