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As mensagens transcritas neste livreto foram entregues como ministério verbal do
irmão Stephen Kaung durante a primavera e verão de 2005. As quatro primeiras mensagens
foram entregues em Richmond, Virginia como uma série de meditações sobre o Reino de
Deus. A última mensagem foi entregue como parte de uma série de ministrações entregues
durante a Western Christian Conference em Santa Bárbara, Califórnia. Foi incluída aqui por
causa da sua relevância às meditações anteriores entregues em Richmond. As mensagens
foram transcritas e publicadas com permissão de uma mínima edição para torna-las clara.

As citações bíblicas são da Versão Revisada de João Ferreira de Almeida.

A tradução e publicação deste livreto pela Editora Restauração foram devidamente
autorizadas pelos irmãos responsáveis pela “Christiam Tape Ministry”, que o publicou em
inglês com o título: “Meditations on the Kingdon”.
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BUSCAI PRIMEIRO O REINO DE DEUS
Mateus 6:33 – Mas buscai primeiro o seu reino de Deus e a sua justiça, e todas
estas coisas vos serão acrescentadas.
Vamos orar
Querido Senhor, quando nos reunimos em Tua presença, nosso coração se prostra
diante de Ti e diz: “Senhor, fala a nós”. Não permitas que venhamos a Tua presença e
falhemos em ouvir Tua voz. Apesar de toda nossa fraqueza, Senhor, oramos para que Tu
venhas a nós e nos dê Tua Palavra, e pela Tua Palavra nos dê força para que possamos
seguir a Ti. O desejo do nosso coração é que Tu possas realmente nos ter para Ti porque
Tu és digno. Entregamos este tempo em Tuas mãos e confiamos em Teu Espírito Santo
para se encarregar e fazer a Tua obra. Em Teu precioso nome oramos. Amém.
Esta manhã gostaria de fazer algo diferente. Esta manhã você está aqui não
somente para me ouvir, mas para se juntar a mim em meditação. Quero que cada um de
vocês participe desta meditação. Vamos meditar sobre a Palavra de Deus e permitir que o
Espírito de Deus realmente fale aos nossos corações.
Muitas vezes nós nos reunimos para ouvir uma mensagem e a esquecemos logo
depois. A meditação é muito importante. Se ouvimos a Palavra de Deus mas não
meditamos, nós a perdemos. Depois que deixamos a reunião ela se vai. A Bíblia nos diz
que precisamos meditar, pensar, e orar sobre ela, e realmente abrir nossos corações para a
Sua Palavra, deixando que ela mergulhe profundamente em nossos corações e nos
transforme. Penso que isso é algo que o mundo moderno perdeu. Este tempo moderno
perdeu a arte da meditação, e por isso a vida espiritual do povo de Deus é rasa, superficial e
irreal. A meditação aprofunda nossa vida espiritual. Por isso gostaria que você se juntasse a
mim para meditar.
O Senhor atraiu meu coração para este verso: “Buscai primeiro o reino de Deus e
Sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas”. Estas palavras, faladas pelo
próprio nosso Senhor, não são apenas uma exortação, elas são um mandamento. Ele nos
manda buscar o reino de Deus e Sua justiça primeiro, e todas as demais coisas nos serão
acrescentadas.

AS DEMAIS COISAS
O que são “as demais coisas”? Se você lê os versos precedentes, as demais coisas
estão relacionadas às coisas desta vida, nossa vida biológica. As demais coisas são as coisas
deste mundo – o que comeremos, o que beberemos com o que nos vestiremos. Comer,
beber e se vestir são as necessidades desta vida. Vivemos neste mundo, por isso precisamos
comer, precisamos beber, precisamos nos vestir para poder viver. Infelizmente estas coisas
podem se tornar nossa prioridade. Em outras palavras, buscamos primeiro estas coisas, e
então se temos tempo ou energia, buscaremos o reino de Deus. Revertemos a prioridade
que o nosso Senhor estabelece para nós. Isso é normal para as pessoas do mundo, porque
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elas não têm o Pai celestial. Portanto, precisam ajudar a si mesmas. Elas precisam cuidar de
suas vidas para viver. Elas se preocupam, elas buscam, elas são cuidadosos sobre estas
coisas porque ninguém cuidará delas. Elas têm que cuidar de si mesmas – o que comerão, o
que beberão, o que vestirão. Esta é a vida delas. É por isto que elas vivem. Este é o
propósito delas para a vida, nada mais. Elas são conscientes disso; elas são ansiosas por
isso; elas buscam por isso; e elas dão suas vidas por isso. Isto é certo apenas para os
gentios. Nosso Senhor Jesus Mesmo disse: “Estas coisas os gentios procuram”.

UM POVO CELESTIAL
Mas quem somos nós? Nós que cremos no Senhor Jesus, nós que nascemos de
cima fomos transportados do reino deste mundo para o reino do Filho do Seu amor. Em
outras palavras, nossa cidadania está no céu. Somos um povo celestial, mas vivemos na
terra. Vivemos, por assim dizer, em dois reinos. Por um lado, vivemos no reino de Deus.
Como sabemos? Vocês se lembram que nosso Senhor Jesus em Sua conversação com
Nicodemos disse: “Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do
Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aquele que é nascido do Espírito é espírito”.
Por isso somos nascidos do Espírito. fomos transferidos da terra para o céu. Temos
uma nova vida e estamos sob um novo governo. Por um lado, pertencemos ao reino de
Deus, onde nossa cidadania e nossa lealdade se encontram. Contudo por outro lado, ainda
estamos na terra. Como podemos viver sobre esta terra como filhos do reino do céu? Penso
que este é um problema muito prático. Todos nós estamos envolvidos nisso, e temos que
encontrar uma forma para viver como povo celestial nesta terra. Qual deve ser nossa
prioridade? Como devemos viver? Devemos viver como pessoas deste mundo, buscando
todas as demais coisas – comer, beber, se vestir, e segurança para esta vida, ajuntando
tesouro nesta terra para estar seguro que temos o suficiente?

NÃO AMEIS O MUNDO
Nosso Senhor Jesus usou uma parábola sobre o homem rico que tinha tanto que
não sabia o que fazer com sua abundância e disse: “Eu sei o que farei. Demolirei meus
celeiros e construirei um bem grande e colocarei meus grãos nele. Então direi a minha
alma, ‘Alma, não precisas te preocupares mais. Tu tens abundância para comer’”. E nosso
Senhor disse: “Esta noite pedirei tua alma”. O que acontece com todas aquelas coisas que
você acumulou? “Vaidade de vaidades! Tudo é vaidade”.
As coisas deste mundo são temporárias. O que são as coisas deste mundo? Em 1
João 2 é dito: “Não ameis o mundo, nem as coisas deste mundo”. A concupiscência dos
olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida são as coisas que passam. E se
buscamos estas coisas, se colocamos nosso tempo, nossa vida, nossa energia, nosso todo
em buscar estas coisas, lembre-se isso é como perseguir o vento ou tentar captura nossa
sombra. Elas cedo passam. É por isso que o mais sábio dos homens, Salomão, disse:
“Vaidade de vaidades! Tudo é vaidade”. Mas você diz: “Temos que viver. Se não buscamos
estas coisas, elas não cairão do céu. quem cuidará de nós? Temos que pensar em nossa
segurança. Temos que dar nosso tempo ao mundo”. Não sabemos que esta é a estratégia do
inimigo.
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Quando os filhos de Israel estavam no Egito sob o trabalho duro, clamaram ao
Senhor, e o Senhor enviou Moisés para liberta-los. Mas quando Moisés enfrentou o faraó e
disse: “Deus disse, ‘Deixe meu povo ir para que possa Me servir’”, o faraó disse: “Este
povo tem muito tempo para pensar sobre coisas espirituais, coisas religiosas. Incrementem
o seu duro trabalho. Que eles trabalhem até a morte, para que não tenham tempo para
pensar nas coisas espirituais. Todo o tempo deles estará ocupado com seus estômagos. Seus
estômagos se tornarão seu deus e nada mais”.

NOSSA PRIORIDADE
Esta estratégia do inimigo não mudou. Olhe para o povo de Deus hoje. Onde eles
estão? Como eles usam seu tempo? Para onde vai a energia e os pensamentos deles? O que
ocupa toda suas vidas? Especialmente quando nos aproximamos aos dias finais, a pressão
do inimigo incrementará. E poderemos viver sob tais condições? Estamos satisfeitos com
nossa vida cristã? Onde passamos todo nosso tempo? Não temos tempo para as coisas de
Deus. Nossa prioridade está errada. Nosso Senhor Jesus disse que nós que somos cidadãos
do reino de Deus devemos buscar primeiro o reino de Deus, e então todas as demais coisas
nos serão adicionadas. Você crê nisso? Isso é verdade?
Os gentios precisam cuidar de todas estas coisas. Mas nosso Senhor Jesus disse:
“Seu Pai celestial sabe. Olhe para as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. Quanto
mais preciosos sois vós aos olhos de Deus. Não tomaria Ele cuidado de vós se buscares
primeiro o Seu reino e Sua justiça?” Qual é o resultado se buscamos estas coisas do mundo
primeiro e então, se temos tempo e energia, buscamos o reino de Deus? Se vivermos como
pessoas deste mundo, todas as demais coisas nunca nos satisfarão. As pessoas buscam todas
estas coisas – comer, beber e se vestir. Quanto mais você busca mais você quer. Você
nunca estará contente com as coisas que você tem, e ao mesmo tempo, você perderá o
reino. Isso vale a pena? Não é tempo de despertarmos?
Qual é sua prioridade – o reino de Deus ou as coisas deste mundo? Muitas vezes
estamos ocupados com as coisas deste mundo, as consideramos importantes, as
consideramos um “dever”. Devemos fazê-las. Isso é algo que temos que fazer, mas as
coisas de Deus podem ser postas de lado. Elas não são tão urgentes, não são tão reais, as
coisas deste mundo são reais. Mas irmãos e irmãs, o que é real? Onde nós estamos?
Estamos tão ocupados com as coisas deste mundo. Sabemos muito sobre as coisas deste
mundo, mas quanto sabemos sobre o reino de Deus? Estamos no mundo, sim, mas não
somos do mundo.
Pense em Abraão. Deus o chamou para fora deste mundo. Pela fé ele viveu na
terra prometida, mas viveu em tendas toda sua vida. Ele era um estrangeiro e um viajante
neste mundo. Somos peregrinos neste mundo? Se formos estrangeiros, então seremos
peregrinos.
Olhe para Ló. Ele viveu no mundo justamente como Abraão, mas quão
dificilmente ele vivia. Ele se tornou um habitante neste mundo. Ele mudou sua tenda para
Sodoma e viveu em Sodoma. Muito embora sua alma justa o incomodasse, ainda assim ele
permanecia em Sodoma. Mesmo quando os anjos vieram para o libertar, ele hesitou, e sua
mulher olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. A Bíblia diz: “Lembre-se da mulher
de Ló”. (Lucas 17:32). Nós nos lembramos?
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Como deveríamos viver nesta terra? Esta é uma questão prática. Creio que isso
afeta cada um de nós. Precisamos viver, comer, beber, nos vestir, e cuidar da nossa família.
Mas qual é a primeira coisa para nós? Vamos responder esta pergunta diante de Deus.
Pense sobre isso. Quem é o primeiro? O que é primeiro? Deus é o primeiro em nossa vida?
O reino de Deus é a primeira coisa em nossa busca? Isso é verdade? Se esse for o caso
então nosso Senhor diz: “Todas as demais coisas serão acrescentadas”.

A MENSAGEM DE CRISTO E DOS APÓSTOLOS
Quando nosso Senhor estava na terra, qual era Sua mensagem? “Arrependam-se
porque o reino de Deus está próximo”. Mesmo depois Dele ressuscitar, durante aqueles
quarenta dias quando apareceu aos Seus discípulos, o que Ele ensinou? Ele os ensinou
sobre as coisas do reino de Deus. O que os apóstolos proclamaram? Os apóstolos
proclamaram a mensagem do reino de Deus. No dia de Pentecostes, Pedro se levantou e
disse: “Este Homem Jesus quem vós crucificastes, Deus O fez Senhor e Cristo”. Isto é o
reino!
No fim do livro de Atos, durante os dois anos do aprisionamento de Paulo, ele
pregou o reino de Deus e ensinou as coisas concernentes ao nosso Senhor Jesus. Esta é a
mensagem da igreja. Mas hoje esta mensagem está perdida. O melhor que você pode ouvir
é o evangelho da graça. Tudo é graça, perdão dos nossos pecados, ir para o céu. tudo é
graça, graça, graça. Nós nem ao menos ouvimos que há um reino de Deus, e que estamos
neste reino. Não nos é dito sobre as coisas deste reino ou como podemos viver neste reino.
Quando o reino de Deus vier sobre esta terra, onde estaremos? Esta é uma mensagem
perdida, e esta é a razão do porque o povo de Deus hoje está tão fraco espiritualmente.
Você está no reino de Deus porque você nasceu do alto. Mas você vive neste reino?
O que é reino? A própria palavra reino é grega, primeiro de tudo, é um substantivo
abstrato. Ela significa “governo soberano, domínio, reinado”. Segundo, ela é um
substantivo concreto. Ela significa “pessoas, população, território sobre o qual o rei
governa”. De acordo com o conceito Escritural, reino é basicamente “reinado”, isto é, o
reino de Deus é nada a mais do que a expressão do próprio Deus. O reino de Deus expressa
Deus mesmo. Que Deus Ele é! Seu próprio caráter caracteriza Seu reino. Ou colocando de
outra maneira, cada um que está neste reino, cada um que está sob Seu governo, cada um
que O obedece será transformado e tomará o caráter de Deus, o próprio Rei. Isto é o reino;
isto é o reino de Deus. Todos os que estão no reino de Deus devem estar sob o governo de
Deus, e se você está sob o governo de Deus, você será mudado. Você será transformado.
Você tomará o caráter do seu Rei, provando deste modo que você é um verdadeiro filho do
reino.
Muitas vezes estamos temerosos da palavra “autoridade”. Mas Paulo disse: “A
autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição” (2
Coríntios 10:8). O propósito real da autoridade de Deus é para nos edificar, porque somente
quando nos submetemos à autoridade, o reinado, o reino, e o governo de Deus então Sua
autoridade fará a obra de nos transformar e nos conformar ao caráter de Deus. Esta é a
única forma. Mas em um sentido mais geral, o reino de Deus é de eternidade a eternidade,
porque de eternidade a eternidade Ele é Deus. Por isso todas as coisas estão sob Seu
governo.
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Seu reino é um reino eterno, mas infelizmente houve rebelião, não somente nas
hostes celestiais mas também entre os homens na terra. Em outras palavras, o reino de Deus
se estende sobre tudo. Tudo está sob Ele. Este é o sentido geral do reino de Deus. Mesmo
Satanás e os homens rebeldes não estão fora de Seu controle porque Seu reino se estende
sobre todos. Mas estritamente falando, o reino de Deus fala daqueles que se colocaram sob
Seu governo, que O obedecem, que permitem a Ele operar o caráter do reino em suas vidas.
Estas pessoas são realmente os filhos do reino de Deus. Agora, estamos nós ali?

CARACTERÍSTICAS DO REINO DE DEUS
Para que possamos viver no reino na realidade, penso que precisamos entender o
que é o reino de Deus. Muitas vezes pensamos que o reino de Deus é um termo histórico.
Em outras palavras, um dia o reino de Deus virá sobre a terra. No livro de Apocalipse
encontramos que um dia o reino deste mundo se tornará o reino de nosso Senhor e Seu
Cristo. Graças a Deus por isso. O reino está vindo. Mas é mais do que histórico. O reino de
Deus é espiritual. Em outras palavras, ele já veio, é aqui e agora, e ele virá. A menos que
estejamos realmente vivendo no reino de Deus hoje em realidade, quando o reino de Deus
aparecer sobre esta terra, seremos excluídos. A Bíblia diz que iremos ranger nossos dentes
nas trevas, nos arrependendo por termos perdido a nossa oportunidade. Isto não significa
que perdemos nossa salvação. Na eternidade, sim, estaremos lá, mas durante a era do reino
não estaremos lá. Tudo depende se vivemos no reino de Deus hoje como cidadãos
obedientes do reino. Sabemos muito sobre este mundo, mas quanto sabemos sobre o reino
de Deus? Quais são as características do reino de Deus?
O Reino de Deus é Eterno
Primeiro, o reino de Deus é eterno e perpétuo. Em Salmos 145:13 é dito: “O Teu
reino é um reino eterno; o Teu domínio dura por todas as gerações”.
Em 2 Pedro 1:11 é dito: “Porque assim vos será amplamente concedida a entrada
no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo”. Todas as coisas nesta terra são
temporárias. Não importa quão preciosas sejam as coisas, elas passarão. Somente o reino de
Deus é eterno. Por isso não busque as coisas que passam. Busque as coisas que
permanecerão para sempre. Todas as coisas que você possui neste mundo passarão. Você
não é capaz de leva-las com você. Quando as pessoas são sepultadas, mesmo quando elas
sepultam seus tesouros com elas, não podem desfrutar deles. Elas se foram. Nus viemos e
nus iremos, mas aquilo que é o reino de Deus permanece para sempre. Estamos trabalhando
para estas coisas temporárias ou estamos realmente buscando pelas coisas eternas?
O Reino de Deus é Espiritual
O reino de Deus é espiritual. Ele é diferente deste mundo. Todas as coisas neste
mundo são físicas e terrenas, mas o reino de Deus é espiritual. Em Romanos 14:17 é dito:
“Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, e na
alegria no Espírito Santo”. Ele é diferente do reino deste mundo. As marcas do reino deste
mundo são comida e bebida porque ele não têm nada mais. Isto é tudo o que têm. Mas o
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reino de Deus não é comida e bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Em outras
palavras, o reino de Deus é espiritual. Ele é justiça, o que é certo na visão de Deus.
É paz. O que é paz? Este mundo não tem paz, porque o deus deste mundo de hoje
é um assassino. Não há paz. A paz vem somente de Deus . nosso Senhor Jesus disse: “Doulhes a Minha paz, deixo-lhes a Minha paz”.
É a alegria do Espírito Santo. Se você olhar para este mundo, poderá encontrar
pessoas rindo, mas isso é pretensão, não é verdade. A alegria é do Espírito Santo. Quando o
Espírito de Deus em você está alegre, você está feliz, você está contente. Esta é a alegria no
Espírito Santo. Agora, você tem alegria no Espírito Santo? Em outras palavras, o Espírito
Santo se alegra com você porque você O ouve, você O obedece, você coopera com Ele?
Quando você faz isso, isso é alegria indizível. Isso é alegria real. Então você está no reino
de Deus.
Nossas justiças precisam exceder a justiça dos fariseus e escribas. Eles têm justiça,
mas é externa, na letra. A nossa é interior e no Espírito. Temos isso? O reino de Deus é
espiritual, e porque é espiritual está sempre aqui. Não está limitado pelo tempo ou espaço.
Hoje devemos viver no reino de Deus por sermos justo, em paz e cheios com o Espírito de
alegria.
O Reino de Deus é Interno
O reino de Deus é interno. Não é algo exterior. Em Lucas 17:20-21 é dito que
nosso Senhor, tendo sido questionado pelos fariseus quando o reino de Deus viria,
respondeu e disse: “O reino de Deus não vem com aparência exterior; nem dirão: Ei-lo
aqui! ou: Ei-lo ali! pois o reino de Deus está dentro de vós”.
Existem duas traduções diferentes. Uma diz: “O reino de Deus está no meio de
vós”. Cristo estava no meio deles. Ele é o reino de Deus. Se você tem Cristo, se você
assume o caráter de Cristo, você tem o reino. Outra tradução diz: “O reino de Deus está
dentro de vós”. Não é algo externo, é algo interno, em seu espírito. Hoje, o reino de Deus
não pode ser observado a olho nu. Mas isso não significa que não está ali. Ele está ali. Em
qualquer lugar que Cristo está, há o reino de Deus. E o Cristo em você e o Cristo em mim é
o reino de Deus. Isso é interno.
O Reino de Deus é Poder
Então, como em 1 Coríntios 4:20 diz: “O reino de Deus não consiste em palavras,
mas em poder”. Em outras palavras, não é o que você diz, mas o que você experimenta do
poder de Deus em sua vida. Você pode saber uma porção de ensinamentos do reino de
Deus, mas isso não é o reino de Deus. Isso são apenas ensinamentos. O reino real de Deus é
poder – o poder que transforma você, o liberta deste mundo, e vence este mundo. Isso é o
reino de Deus.
O Reino de Deus é Amor
Finalmente, o reino de Deus é amor. Deus nos trasladou, nos transferiu do reino
das trevas, do poder das trevas, para o reino do Filho do Seu amor (ver Colossenses 1:13).
Se nós realmente somos constrangidos pelo amor de Cristo, estamos no reino.
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A REALIDADE DO REINO
“Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão
acrescentadas”. Qual deveria ser nossa atitude e reposta ao reino de Deus? Você diz: “Bem,
é muito espiritual para ser real. Para mim não é real”. É porque você vive pelo seu homem
exterior e pelo que pode ver, ouvir, sentir e tocar. As coisas do mundo são reais para você.
As coisas de Deus são irreais. Mas se vivermos pela vida de Cristo em nós, não há nada
mais real do que o reino de Deus.
“Buscai primeiro o reino de Deus”. O que é buscar? Buscar não é uma palavra
casual. Buscar envolve propósito, determinação e energia. Você coloca seu coração sobre
aquilo. Isso é buscar. Pergunte a si mesmo se você realmente está buscando o reino de
Deus. Você já viu o reino de Deus? Este é o propósito da sua vida? Você está determinado
a encontra-lo? Você está disposto a pagar o preço para tê-lo? Você está disposto a não parar
até que o encontre? É deliberado, é com esforço. Você faz disto sua prioridade? Ou suas
prioridades são as coisas deste mundo? “E quanto a mim? Quanto a minha família? Quanto
a isto e aquilo?” Você já perguntou: “E quanto ao reino de Deus?”
“Buscai primeiro o reino de Deus”. Se nós realmente buscamos o reino de Deus,
nos aplicaremos, o faremos nossa primeira prioridade e desejaremos sacrificar outras coisas
porque isso é mais importante para nós. Esta é a palavra do nosso senhor, Seu convite para
nós. “Você está vivendo neste mundo. Todas as coisas são necessárias, mas você não
deveria viver como os gentios, você deveria viver como Meus filhos”.

A PROVISÃO DE DEUS
“Buscai primeiro o seu reino de Deus”. Se você o fizer, disse o Senhor: “Eu
cuidarei de você”. Graças a Deus que Ele nunca falha. Pela graça de Deus tenho O servido
há mais de setenta anos. Posso testificar que Sua Palavra é verdade.
“Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as demais coisas vos
serão acrescentadas”. A razão pela qual estamos tão preocupados com todas estas coisas é
porque colocamos uma ênfase errada na vida. Piedade com contentamento é grande ganho.
O Senhor não nos prometeu luxuria, mas nos prometeu nossas necessidades. Não é mais
sábio buscarmos primeiro o reino de Deus? Isso poderia revolucionar nossa vida.

ORAR PELO REINO DE DEUS
A Bíblia nos diz que deveríamos orar pelo reino de Deus. Na assim chamada
oração do Senhor, Ele nos ensina a dizer: “Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o
Teu nome, venha Teu reino”.
O que é orar? A oração expressa o desejo do nosso coração. Nós realmente
desejamos o reino tanto para orarmos por ele, para que ele venha, para que ele venha em
nossa vida e venha a este mundo? Você já orou: “Venha o Teu reino?” Qual é a nossa
oração? “Dê-me isso, dê-me aquilo. Rápido!” Se for muito devagar, murmuramos. Se
aquilo não vem, ficamos ofendidos. Ou oramos: “Venha o Teu reino”. A oração poderia
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mudar nossa vida. Pensamos que a oração muda as coisas. Não, a oração muda você. Se
você ora, será mudado.
Nós já oramos uma oração do reino? Evan Roberts, o vaso usado por Deus no
reavivamento de Welsh, 1904-1905, se escondeu por um número de anos. E quando as
pessoas perguntavam a ele o que estava fazendo, dizia: “Estou orando a oração do reino”.

PROCLAMAR O REINO DE DEUS
Proclamar o reino de Deus. “E este evangelho do reino será pregado no mundo
inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim” (Mateus 24:14). A mensagem
do reino, o evangelho do reino deve ser pregado através das nações para prepara o caminho,
e então o fim virá.

SER DIGNO DO REINO DE DEUS
E a Bíblia diz: “Ser digno do reino de Deus” (2 Tessalonicenses 1:5). Em todas as
coisas que fazemos – a forma com que gastamos nosso tempo, a forma com que
estabelecemos nossas prioridades, a forma com que vivemos, as coisas com que estamos
ocupados – precisamos nos perguntar: “Sou digno do reino de Deus? É dessa forma que os
filhos do reino deveriam viver?” Irmão e irmãs, vamos meditar nesta Palavra de Deus.
Vamos orar:
Querido Senhor, Tu nos dissestes: “Buscai primeiro o seu reino de Deus e a sua
justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”. Cremos em Ti. Cremos em Tua
Palavra. E agora Senhor, possa Teu Espírito nos conduzir a praticar a Tua Palavra, para
que Tu possas provar-nos quão fiel Tu és. Oh, livra-nos das coisas deste mundo. Capacitanos a viver sob Teu Reinado. Te honramos. Em Teu precioso nome oramos, amém.
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