PRINCÍPIOS DO REINO
“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas”
(Mateus 6:33)

 1º PRINCÍPIO DE REINO
VOLTAR A SER COMO CRIANÇA

“Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no
reino dos céus” (Mateus 18:3-4)

 2º PRINCÍPIO DE REINO
SE VIVER A VIDA SÓ PENSANDO EM MIM, SECAREI

“E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti” (Mc 11:14)

 3º PRINCÍPIO DE REINO
DETERMINAR-SE A ACREDITAR

“Respondeu-lhes Jesus: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: Ergue-te e
lança-te no mar; e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos
digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis” (Mc 11:22-24)

 4º PRINCÍPIO DE REINO
TENHO QUE PERDOAR

“Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no
céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as
vossas ofensas.”
(Mc 11:25-26)

 Missão de Jesus Cristo






Ele veio reapresentar o Reino de Deus na terra para a humanidade;
Ele veio restaurar a justiça e santidade da humanidade;
Ele veio restaurar o Espírito Santo no homem;
Ele veio treinar novamente a humanidade para a liderança do reino
Ele veio restaurar o governo do reino na terra e devolver a autoridade e o poder ao homem.

Romanos 5:12-21
“Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a
todos os homens, por isso que todos pecaram.
Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do
dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo.
Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só
ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida”.
Romanos 5:20-21
“Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só
ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida.
Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um
muitos serão feitos justos.
Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus
Cristo nosso Senhor.
II Coríntios 5:21
“Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós; para que nele fôssemos feitos justiça de Deus”.
Hebreus 9:22
“E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem derramamento de sangue não há remissão”.
João 16:13-15
“Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque não falará de si mesmo, mas
dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu,
e vo-lo há de anunciar.
Tudo quanto o Pai tem é meu; por isso vos disse que há de receber do que é meu e vo-lo há de anunciar”.

João 16:7-8
“Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós; mas,
quando eu for, vo-lo enviarei.
E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo”.
 Nova mentalidade
“Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a
nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; porém,
um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que
possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.” (Hebreus 4:14-16)

Satanás tem um alvo na tua vida: tirar a autoridade

COMO CONSEGUE ISTO?
DA MESMA FORMA QUE FEZ COM O PRIMEIRO ADÃO: ATRAVÉS DO PECADO!
A mentalidade de reino a respeito do pecado:
“Podemos vencê-lo porque temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nossas fraquezas”.

Como Satanás nos impede de tomarmos posse do Reino?
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que
faz a vontade de meu Pai, que está nos céus”. (Mateus 7:21)
“E, desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele”.
(Mateus 11:12)
Nova mentalidade do Reino:
PODER : FORÇA
AUTORIDADE: TERRITORIO

 Batalha espiritual
Vem desde o Gênesis até o Apocalipse entre o Reino de Cristo e o anticristo.
“O campo é o mundo; a boa semente são os filhos do reino; o joio são os filhos do maligno; o inimigo que o semeou é o
diabo”(Mt. 13:38)
“Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para
devorar; resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais estão se cumprindo em nossa irmandade
espalhada pelo mundo”. (1Pe. 5:8,9)
“Se a sua visão atual do mundo, não inclui o reino das trevas, então toda a
corrupção que satanás há depositado em você e no mundo inteiro provém de
Deus ou de você mesmo”. (Neil T. Anderson)
 A luta dos cristãos
“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais”. (Efésios 6:12)
Armadura espiritual para defender-nos -> Efésios 6:13-17

 Forças que se opõem ao conhecimento de Deus

“Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas;
destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o
entendimento à obediência de Cristo”.
(2 Co. 10:3-5)

1. Cuidado do mundo

“Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o
que nos é dado gratuitamente por Deus”. (1Co 2:12)
2. Ansiedade:
É o atrito dentro de nosso interior que nos impede de caminhar em paz.
“Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? (Porque todas
estas coisas os gentios procuram). De certo vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas,
buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois,
pelo dia amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.” (Mateus 6: 31-34)
3. Pesos sobre nosso espírito.
Fardos que carregamos na carne.
“Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades contra
os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais”.
(Efésios 6:12)
4. Ausência de perdão: guardando ressentimento de alguém que nos magoou
“Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está no
céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, não vos perdoará as
vossas ofensas.” (Marcos 11:25,26)
5. Espírito envenenado
Permitimos que as feridas que sofremos no curso da vida criem raízes de amargura em nosso espírito e, por fim, elas
corroem todo o nosso corpo.
“Então clamarás, e o SENHOR te responderá; gritarás, e ele dirá: Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o
estender do dedo, e o falar iniquamente” (Isaías 58:9)
6. Luto
O luto é uma sensação de perda que pode estar alojada em nossas emoções. O luto ocorre durante um período de
tempo. Se ultrapassarmos esse período de tempo, o inimigo cria frustração e desesperança em nós. Assim, perdemos
a perspectiva de Deus e das outras pessoas.
7. Emoções instáveis
É a impossibilidade de ficar em pé. Nossas emoções podem vir a nos governar, e nossa vida a assemelhar-se a uma
montanha-russa.
8.Acusação
O acusador de nossos irmãos ama nos reprovar e trazer a nossa mente tudo que fizemos de errado.
“E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do
seu Cristo; porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de
noite”. (Ap 12:10)
9. Condenação
A condenação é oposto da convicção. A convicção leva-nos a ter paz, mas a condenação diz que não há saída para os
erros que cometemos.
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas
segundo o Espírito”. (Romanos 8:1)
10. Pecados e padrões iníquos
O autor do pecado é Satanás. O pecado não confessado pode nos levar a um padrão de iniquidade. A iniquidade
desvia-nos do caminho da vida.
“Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: Confessarei ao SENHOR as minhas
transgressões; e tu perdoaste a maldade do meu pecado. (Selá.)”
Sl 32:5

Cada uma destas questões pode fragmentar a forma como pensamos
e levar nosso espírito a perder o poder que Deus disponibilizou para nós!
O alvo de Satanás é a nossa mente
O propósito de satanás e infiltrar pensamentos e mentiras na tua mente
“Destruindo os conselhos, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o
entendimento à obediência de Cristo; E estando prontos

para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência”.(2 Co.10:5)
“E a quem perdoardes alguma coisa, também eu; porque, o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por
amor de vós o fiz na presença de Cristo; para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus
ardis”.(2 Co 2:10,11)
No Velho Testamento
 Enganou a Eva;
 Enganou a Davi (1 Cr 21:1)
- Davi tinha um coração íntegro para Deus
- Como satanás conseguiu tentar a Davi? Através dos pensamento!
- A estratégia de satanás foi conseguir que Davi colocasse sua confiança em seus próprios recursos.
“Não há rei que se salve com a grandeza dum exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz
para a segurança; não livra ninguém com a sua
grande força.”(Salmos 33:17)
Como resultado do pecado de Davi morreram 70.000 homens em Israel.
No Novo Testamento
A primeira disciplina na igreja primitiva não foi por problemas de drogas ou pecados sexuais.
“ Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, e
retivesses parte do preço da herdade?” (At 5:3)
Deus queria que a igreja conhecesse a satanás, o enganador, que pode nos levar a derrota em nossa vida. Por
isso precisamos “Levar cativo todo pensamento a obediência de Cristo” (2 Co. 10:5)
Cada vez que acreditamos numa mentira do diabo, esta entra em nossa mente e se aloja em nosso coração:
“Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida” (Pv. 4:23)
Uma mentira afeta as saídas da vida que estão em seu coração a fim de frustrar o propósito para o qual você foi
enviado a terra.
A mentira que Satanás lança em nossa mente, funciona como um anestésico para nos deixar insensíveis. Na
Bíblia, isso se chama “espírito de profundo sono”. A mentira apega-se a um espírito de incredulidade,
blasfemo e zombador, para não vermos a verdade e sermos libertos.

Formas de mentiras e engano:













Nos enganamos a nós mesmos quando ouvimos a Palavra e não a praticamos (Tiago 1:22; 1 Pedro 1:13)
Quando dizemos que não temos pecado
(1 Jo. 1:8)
Quando pensamos que somos algo que não somos (Rm. 12:3; Gl. 6:3)
Quando nós não colocamos freio em nossa língua (Tg 1:26)
Crer que adquirir dinheiro e bens materiais trará felicidade permanente (Mt 13:22; 1 Tm 6:10)
Acreditar que o consumo excessivo de alimentos ou álcool te fará feliz (Pv. 20:1; 23:19-21)
Acreditar que a luxúria sexual te dará satisfação duradoura (Ef. 4:22; 1 Pe 2:11)
Acreditar que posso pecar sem trazer consequências ao meu coração (Hebreus 3:12,13)
Acreditar que não haverá consequências para meu pecado (Gl. 6:7,8)
Acreditar que posso andar com companhias que não convém sem me contaminar (1 Co 15:33,34)
Acreditar que pessoas injustas ,que se negam a conhecer e aceitar Jesus vão para o céu (1 Co 6:9-11)
Modos de defender-me equivocadamente:
-Negação a realidade consciente o inconscientemente
-Fantasia (escapar da realidade sonhando desperto, tv, música, cinema, computação, jogos, vídeos,
drogas, álcool, etc.
-Isolamento emocional (mantendo-se longe das pessoas para evitar ser rejeitado)
-Regressão (regressar a épocas menos ameaçadoras)
-Projeção (culpar aos outros por meus problemas)
-Racionalização (procurar justificativas para minha conduta)

Renuncio a mentira que Deus, meu pai, é distante e despreocupado e aceito que meu pai é íntimo e
interessado (Sl 139:1-18)
Renuncio acreditar que meu pai celestial é: severo e exigente. E aceito que é cheio de amor (Ro. 15:7)
Aceito que eu sou a menina de seus olhos (Dt. 32:10)

Se satanás conseguir nos pegar na armadilha em qualquer um dos pontos mencionados, seremos como a pessoa
descrita por Tiago 1:6-8:
“...aquele que duvida. Tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz”.
Nossa mente se divide (nossa forma de pensar se torna-se insegura), e perdemos o poder do Espírito que flui por
intermédio de nosso espírito.
“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus.”
(Mateus 7:21)
“PARA ISSO O FILHO DE DEUS SE MANIFESTOU PARA DESTRUIR AS OBRAS DO DIABO”
(1 JOÃO 3:8)

