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

VIDA DA IGREJA

Mensagem #8
Pregar o evangelho do reino e discipular todas as nações para a 

expansão e desenvolvimento do reino de Deus

Leitura B��blica: Mt 24:14; 28:18-20; Mc 1:14-15; 1Ts 2:12

I. "E será pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para 
testemunho a todas as nações" - Mt 24:14:

Mt 24:14 E sera�  pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as 
naço� es, e enta�o vira�  o fim.

A. O reino de Deus e�  uma esfera divina para Deus executar o Seu plano; e�  uma esfera onde 
Deus pode exercer Sua autoridade para cumprir o que Ele pretende - Mc 1:15; Jo 3:3, 5; Mt 
12:28; Ap 11:15.

Mc 1:15 dizendo: O tempo esta�  cumprido e o reino de Deus esta�  pro� ximo; arrependei-vos e 
crede no evangelho.

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 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.

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.

B. O problema fundamental no universo e�  a rebelia�o contra a autoridade de Deus - Is 14:12-
14:

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.

1. Satana� s pretende violar a soberania de Deus, usurpar Sua autoridade, destruir o 
trono de Deus e estabelecer o seu pro� prio reino - Mt 12:26; Ef 2:2.

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

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

2. Quando o homem caiu, ele se rebelou contra Deus, po� s de lado a autoridade de 
Deus, negou a autoridade de Deus e rejeitou o Seu governo - Gn 3:6, 11; Rm 5:12; 
1Jo 3:4.

Gn 3:6 Vendo a mulher que a a� rvore era boa para se comer, agrada�vel aos olhos e 
a� rvore deseja�vel para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu 
tambe�m ao marido, e ele comeu.

Gn 3:11



Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da a� rvore de 
que te ordenei que na�o comesses?

Rm 5:12 Portanto, assim como por um so�  homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado, a morte, assim tambe�m a morte passou a todos os homens, porque 
todos pecaram.

1Jo 3:4 Todo aquele que pratica o pecado tambe�m pratica a iniquidade, porque o 
pecado e�  iniquidade.

C. Por meio do evangelho do reino, Deus leva as pessoas a estarem sob o governo da 
autoridade celestial para que elas se tornem o Seu reino, aquelas que sa�o governadas pela 
Sua autoridade - Mt 24:14; Ap 1:5-6:

Mt 24:14 E sera�  pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a 
todas as naço� es, e enta�o vira�  o fim.

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.

1. O Novo Testamento prega o evangelho na maneira do reino; porque o reino de Deus 
e�  o verdadeiro evangelho, conhecermos o evangelho requer que conheçamos o 
reino - Mc 1:14-15; At 8:12.

Mc 1:14 Depois de Joa�o ter sido preso, foi Jesus para a Galile� ia, proclamando o 
evangelho de Deus.

Mc 1:15 dizendo: O tempo esta�  cumprido e o reino de Deus esta�  pro� ximo; arrependei-
vos e crede no evangelho.

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.

2. O evangelho e�  para o reino e o evangelho e�  proclamado para que pecadores 
rebeldes sejam salvos, qualificados e equipados para entrar no reino de Deus - Mc 
1:14-15; Mt 4:17; At 8:12:

Mc 1:14 Depois de Joa�o ter sido preso, foi Jesus para a Galile� ia, proclamando o 
evangelho de Deus.

Mc 1:15 dizendo: O tempo esta�  cumprido e o reino de Deus esta�  pro� ximo; arrependei-
vos e crede no evangelho.

Mt 4:17 Da�� por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer: Arrependei-vos, porque 
esta�  pro� ximo o reino dos ceus.

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.

a. O evangelho da vida, o evangelho da graça e o evangelho da salvaça�o sa�o 
todos para o reino; o reino e�  o centro, o eixo - Jo 3:16; At 20:24; 4:12.

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.

At 20:24 Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que 
complete a minha carreira e o ministe� rio que receb�� do Senhor Jesus, 
para dar solene testemunho do evangelho da graça de Deus.

At 4:12 E na�o ha�  salvaça�o em nenhum outro, porque debaixo do ce�u na�o existe 
outro nome, dado entre os homens, no qual devemos ser salvos.

b. O evangelho do reino introduz as pessoas na�o somente na salvaça�o de Deus, 
mas tambe�m no reino; a e�nfase do evangelho do reino esta�  no governo 
celestial de Deus e na autoridade do Senhor - Mt 24:14.

Mt 24:14 E sera�  pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para 
testemunho a todas as naço� es, e enta�o vira�  o fim.

c. O evangelho do reino introduz os crentes na esfera do governo divino para 
que eles participem das be�nça�os da vida divina no reino divino - 1Ts 2:12.

1Ts 2:12 para que anda� sseis de modo digno de Deus, que vos chama para o Seu 
reino e glo� ria.



D. Deus ordena que todos se arrependam para o reino - Mt 3:2; 4:17; At 17:30:
Mt 3:2 e dizendo: Arrependei-vos, porque esta�  pro� ximo o reino dos ce�us.

Mt 4:17 Da�� por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer: Arrependei-vos, porque esta�  
pro� ximo o reino dos ceus.

At 17:30 Por isso, na�o levando em conta os tempos da ignora�ncia, Deus agora ordena a todos os 
homens em toda parte que se arrependam;

1. Arrepender-se significa que, originalmente, e� ramos rebeldes e contra Deus, mas 
agora nos voltamos ao Senhor em submissa�o - Mt 3:2; 4:17.

Mt 3:2 e dizendo: Arrependei-vos, porque esta�  pro� ximo o reino dos ce�us.

Mt 4:17 Da�� por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer: Arrependei-vos, porque 
esta�  pro� ximo o reino dos ceus.

2. Arrepender-se e�  ter uma mudança no modo de pensar que resulta em pesar, e�  
mudar de objetivo - Lc 3:3, 8; 5:32; 17:3; At 17:30-31.

Lc 3:3 E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jorda�o, pregando batismo de 
arrependimento para perda�o de pecados,

Lc 3:8 Produzi, pois, frutos d��gnos de arrependimento, e na�o comeceis a dizer em vo� s 
mesmos: Temos Abraa�o por pai; pois eu vos afirmo que destas pedras Deus 
pode suscitar filhos a Abraa�o.

Lc 5:32 na�o vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.

Lc 17:3 Olhai por vo� s mesmos. Se teu irma�o pecar, repreende-o; e se ele se arrepender, 
perdoa-lhe.

At 17:30 Por isso, na�o levando em conta os tempos da ignora�ncia, Deus agora ordena a 
todos os homens em toda parte que se arrependam;

At 17:31 porquanto estabeleceu um dia em que ha�  de julgar o mundo com justiça pelo 
homem que designou, tendo dado prova a todos, ressuscitando-O dentre os 
mortos.

3. O arrependimento e�  principalmente para entrarmos no reino de Deus; se na�o nos 
arrependermos, ou seja, tivermos uma mudança no nosso modo de pensar, na�o 
podemos entrar no reino - Mc 1:15; Mt 3:2; 4:17.

Mc 1:15 dizendo: O tempo esta�  cumprido e o reino de Deus esta�  pro� ximo; arrependei-
vos e crede no evangelho.

Mt 3:2 e dizendo: Arrependei-vos, porque esta�  pro� ximo o reino dos ce�us.

Mt 4:17 Da�� por diante, começou Jesus a proclamar e a dizer: Arrependei-vos, porque 
esta�  pro� ximo o reino dos ceus.

E. O evangelho do reino sera�  pregado em toda a terra habitada para testemunho a todas as 
naço� es antes do fim desta era - Mt 24:14:

Mt 24:14 E sera�  pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a 
todas as naço� es, e enta�o vira�  o fim.

1. Essa pregaça�o, representada pelo cavalo branco do primeiro selo em Apocalipse 
6:1-2, sera�  um sinal da consumaça�o desta era.

Ap 6:1 Vi quando o Cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres 
viventes dizendo, como estrondo de trova�o: Vem!

Ap 6:2 Enta�o olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro tinha um arco; e foi-lhe 
dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer.

2. O evangelho do reino deve ser introduzido a toda terra habitada por meio das 
igrejas na restauraça�o do Senhor - Mt 24:14; 1Ts 1:8.

Mt 24:14 E sera�  pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para 
testemunho a todas as naço� es, e enta�o vira�  o fim.

1Ts 1:8 Porque de vo� s repercutiu a palavra do Senhor na�o so�  na Macedo� nia e Acaia, 
mas tambe�m em todos os lugares se divulgou a vossa fe�  para com Deus, de 
maneira que na�o temos necessidade de falar coisa alguma,

II. "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e 
do Filho e do Espírito Santo" - Mt 28:19:

Mt 28:19



Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do Pai e do Filho e 
do Espirito Santo;

A. Em Sua divindade, como o Filho unige�nito de Deus, o Senhor tinha autoridade sobre tudo; 
contudo, em Sua humanidade, como o Filho do Homem e o Rei do reino celestial, a 
autoridade no ce�u e na terra foi dada a Ele apo� s a Sua ressurreiça�o - Mt 28:10, 18.

Mt 28:10 Enta�o Jesus lhes disse: Na�o temais. Ide e anunciai a Meus irma�os que se dirijam a�  
Galile� ia, e la�  Me vera�o.

Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade Me foi dada no ce�u e na 
terra.

B. Porque toda autoridade foi dada ao Cristo ressurreto, Ele enviou Seus disc��pulos para 
discipular todas as naço� es; eles va�o com a autoridade Dele - Mt 28:18-19:

Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade Me foi dada no ce�u e na 
terra.

Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do Pai e do 
Filho e do Espirito Santo;

1. Fomos enviados pelo Senhor na�o somente para levar as pessoas a�  salvaça�o, mas 
tambe�m para discipular as naço� es; esse e�  um assunto do reino.

2. Discipular as naço� es e�  levar os paga�os a se tornarem o povo do reino para o 
estabelecimento do Seu reino, que e�  a igreja, ainda hoje, na terra - 1Ts 1:9; 2:12; Ap 
1:5-6, 9; 5:9-10.

1Ts 1:9 Pois eles mesmos anunciam, a nosso respeito, de que maneira foi a nossa 
entrada no vosso meio, e como, deixando os ��dolos, vos convertestes a Deus 
para servir o Deus vivo e verdadeiro

1Ts 2:12 para que anda� sseis de modo digno de Deus, que vos chama para o Seu reino e 
glo� ria.

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.

Ap 5:9 E cantavam um novo ca�ntico, dizendo: Digno e�s de tomar o livro e de abrir os 
seus selos, porque foste morto e com o Teu sangue compraste para Deus gente 
de toda tribo, l��ngua, povo e naça�o,

Ap 5:10 e os constituiste reino e sacerdotes para o nosso Deus; e reinara�o sobre a 
terra.

3. O propo� sito intr��nseco de pregarmos o evangelho e�  introduzir as pessoas das 
naço� es no Deus Triu� no a fim de torna� -las cidada� s do reino dos ce�us - Mt 24:14; 
28:18-19.

Mt 24:14 E sera�  pregado este evangelho do reino em toda a terra habitada, para 
testemunho a todas as naço� es, e enta�o vira�  o fim.

Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade Me foi dada no 
ce�u e na terra.

Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do 
Pai e do Filho e do Espirito Santo;

C. Apo� s Cristo como o u� ltimo Ada�o ter cumprido o Seu ministe� rio na terra, passado pelo 
processo de crucificaça�o, entrado na esfera da ressurreiça�o e tornado-se o Esp��rito que da�  
vida, Ele voltou aos Seus disc��pulos na atmosfera e realidade da Sua ressurreiça�o para 
encarrega� -los de tornar os paga�os o povo do reino, batizando-os no nome, na pessoa, na 
realidade, da Trindade Divina - Mt 28:19:

Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do Pai e do 
Filho e do Espirito Santo;

1. No em Mateus 28:19 indica unia�o; batizar as pessoas no nome do Deus Triu� no e�  
introduzi-las numa unia�o espiritual e m��stica com Ele.



Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do 
Pai e do Filho e do Espirito Santo;

2. Ha�  um nome para a Trindade Divina - Mt 28:19:
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do 

Pai e do Filho e do Espirito Santo;

a. O nome e�  a totalidade do Ser Divino, equivalente a�  Sua pessoa.
b. Batizar algue�m no nome do Deus Triu� no e�  imergi-lo em tudo que o Deus 

Triu� no e� .
D. De acordo com Mateus, ser batizado na realidade do Pai, do Filho e do Esp��rito e�  para 

constituir o reino dos ce�us - Mt 28:19:
Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do Pai e do 

Filho e do Espirito Santo;

1. Diferentemente de uma sociedade terrena, o reino celestial na�o pode ser formado 
com seres humanos de carne e sangue - 1Co 15:50.

1Co 15:50 Ora, isto afirmo, irma�os, que carne e sangue na�o podem herdar o reino de 
Deus, nem a corrupça�o herdar a incorrupça�o.

2. O reino celestial de Deus somente pode ser constitu��do com pessoas que foram 
imersas na unia�o com o Deus Triu� no e que foram estabelecidas e edificadas com o 
Deus Triu� no, que foi trabalhado nelas - Rm 6:3-4; 14:17; Gl 3:26-27; 4:19; 5:21; Ef 
3:14-19; 5:5.

Rm 6:3 Ou, porventura, ignorais que todos no� s que fomos batizados em Cristo Jesus 
fomos batizados na Sua morte?

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

Gl 3:26 Pois todos vo� s sois filhos de Deus mediante a fe�  em Cristo Jesus;

Gl 3:27 porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes.

Gl 4:19 meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, ate�  ser Cristo 
formado em vo� s;

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 3:14 Por essa causa dobro meus joelhos ao Pai

Ef 3:15 de quem toda fam��lia, nos ce�us e sobre a terra, recebe o nome,

Ef 3:16 para que, segundo a riqueza da sua glo� ria, vos conceda que sejais fortalecidos 
com poder, mediante o seu Esp��rito no homem interior;

Ef 3:17 para que Cristo habite no vosso coraça�o pela fe� , para que vo� s, estando 
arraigados e alicerçados em amor,

Ef 3:18 sejais plenamente capazes de compreender, com todos os santos, qual e�  a 
largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade

Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais 
enchidos ate�  toda a plenitude 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.

E. Em Mateus 28:20, o Senhor nos encarregou de ensinar os rece�m-batizados a observar 
todas as coisas que Ele nos ordenou; isso e�  para discipular todas as naço� es - Mt 28:19.

Mt 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que Eu estou 
convosco todos os dias ate�  a consumaça�o da era.

Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do Pai e do 
Filho e do Espirito Santo;

F. "Eis que Eu estou convosco todos os dias ate�  a consumaça�o da era" - Mt 28:20:
Mt 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que Eu estou 

convosco todos os dias ate�  a consumaça�o da era.



1. O Rei celestial e�  Emanuel, Deus conosco - Mt 1:23.
Mt 1:23 Eis que a virgem concebera�  e dara�  a�  luz um filho, e O chamara�o pelo nome de 

Emanuel (que, traduzido, significa: Deus conosco).

2. Ele nos prometeu que na Sua ressurreiça�o Ele estaria conosco todos os dias, com 
toda autoridade, ate�  o final desta era - Mt 28:20.

Mt 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que Eu 
estou convosco todos os dias ate�  a consumaça�o da era.

3. Sempre que estamos reunidos no Seu nome, Ele esta�  no nosso meio - Mt 18:20.
Mt 18:20 Pois onde esta�o dois ou tre�s reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.

G. Em Sua ressurreiça�o o Senhor esta�  presente, e temos a Sua autoridade, comissa�o e posiça�o 
para discipular as naço� es com vistas a�  expansa�o e desenvolvimento do reino de Deus - Mt 
6:10, 33; 13:18-23; 28:18-20.

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 13:18 Ouvi, pois, vo� s a para�bola do semeador.

Mt 13:19 A todo o que ouve a palavra do reino e na�o a entende, vem o maligno e arrebata o que 
lhe foi semeado no coraça�o. Esse e�  o que foi semeado a�  beira do caminho.

Mt 13:20 E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse e�  o que ouve a palavra e 
imediatamente a recebe com alegria;

Mt 13:21 mas na�o tem raiz em si mesmo, antes e�  de pouca duraça�o; em lhe chegando afliça�o ou 
perseguiça�o por causa da palavra, logo tropeça.

Mt 13:22 E o que foi semeado entre os espinhos, esse e�  o que ouve a palavra, mas a ansiedade 
do mundo e o engano das riquezas sufocam inteiramente a palavra, e ela fica 
infrut��fera.

Mt 13:23 Mas o que foi semeado em boa terra, esse e�  o que ouve a palavra e a entende; esse 
certamente frutifica e produz, um a cem, outro a sessenta e outro a trinta por um.

Mt 28:18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade Me foi dada no ce�u e na 
terra.

Mt 28:19 Ide, portanto, fazei disc��pulos de todas as naço� es, batizando-os no nome do Pai e do 
Filho e do Espirito Santo;

Mt 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que Eu estou 
convosco todos os dias ate�  a consumaça�o da era.


