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Olhos para unir um coração dividido
Mt 6: 22-24

Três perguntas de Jesus:

1. Onde está o teu tesouro?
2. Como vão os teus olhos?
3. Quem é o teu Senhor?
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Um inimigo chamado ansiedade
Mateus 6: 25-34

Três perguntas dos homens:
1. O que comeremos?
2. O que vestiremos?
3. Como será o amanhã?
Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua
justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. v. 33
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Buscando o Reino

O que é um Reino ?
Uma esfera de influência e domínio,
onde a vontade do monarca se prioriza
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Buscando o Reino
O que é o Reino de Deus sob a perspectiva humana?
2 Exemplos:
1. Na Perspectiva judaica
“Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram:
“Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel?”. Atos 1:6

2. Na Perspectiva teológica de libertação dos anos 70 e 80
2.1 James Cone: “Deus é negro e o maior de todos os pecados é a segregação racial”
2.2 Rosemary Ruther: “O patriarcalismo é uma mal básico que precisa ser eliminado”
2.3 Gustavo Gutiérrez: “A salvação é a abolição da miséria estrutural e das ordens
políticas injustas que nos divide entre opressores e oprimidos”
Slide 5 - 14.10.2018

Buscando o Reino
O que é o Reino de Deus ?
1. Não governos de poder e domínio temporal,
mas a presença transformadora do Rei.
“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu:
Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui! Ou: Lá está!
Porque o reino de Deus está dentro (no meio) de vós.” Lucas 17:20-21
“...e, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor...” Efésios 3:17
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Buscando o Reino

2. Não fundamentado em valores materiais,
mas sim relacionais.
“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
e paz, e alegria no Espírito Santo.” Romanos 14:17
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Buscando o Reino
3. Não um modelo de revolução de sistemas, mas de vidas
transformadas que contagiam outras vidas.
“Disse mais: A que compararei o reino de Deus?
É semelhante ao fermento que uma mulher tomou
e escondeu em três medidas de farinha,

até ficar tudo levedado.” Lucas 13:20-21
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Buscando o Reino

A Oração Sacerdotal de Jesus - João 17
Na oração de Jesus encontramos a sua busca por
elementos práticos que levam a revelação
e vivência do Reino de Deus.
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João 17:1-21
1. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou:
"Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique.
2. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a
todos os que lhe deste.

3. Esta é a vida eterna: que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a
quem enviaste.
4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer.
5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o
mundo existisse.
6. "Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus; tu os deste a
mim, e eles têm guardado a tua palavra.

7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti.
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João 17:1-21
8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram.
Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste.
9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois
são teus.

10. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles.
11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo,
protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um.
12. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste.
Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se
cumprisse a Escritura.
13. "Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles

tenham a plenitude da minha alegria.
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João 17:1-21
14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu
também não sou.
15. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno.

16. Eles não são do mundo, como eu também não sou.
17. Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.
18. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.

19. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade.
20. "Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim,
por meio da mensagem deles,
21. para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também
estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
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Buscando o Reino
Uma busca em uma oração
1. Buscar que o propósito de Deus se cumpra em sua vida.
“ Eu te glorifiquei na terra, completando a obra
que me deste para fazer.” v. 4
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Buscando o Reino

2. Buscar que haja unidade na família de Deus
“ para que todos sejam um, Pai, como tu estás em
mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste.” v. 21
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Buscando o Reino

3. Buscar a segurança do conhecimento e
compreensão do exercício da soberania de Deus
“ Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto
ainda estou no mundo, para que eles tenham
a plenitude da minha alegria.” v. 13
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Buscando o Reino

4. Buscar a segurança do Deus todo-poderoso
contra os ataques do mal
“ Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do Maligno.”
v. 15
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Buscando o Reino

5. Buscar ser aperfeiçoado pela verdade
“ Santifica-os na verdade; a tua palavra é a verdade.” v. 17
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Buscando o Reino

6. Buscar interceder e alcançar filhos para o Rei
“ Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles
que crerão em mim, por meio da mensagem deles” v. 20
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Buscando o Reino

7. Buscar ser no mundo a presença do próprio Rei
“ Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo.” v. 18
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“ Busquem, pois, em primeiro lugar o
Reino de Deus e a sua justiça,... Mateus 6:33a
1. Buscar que o propósito de Deus se cumpra em sua vida.

2. Buscar que haja unidade na família de Deus
3. Buscar a segurança do conhecimento e compreensão da soberania de Deus
4. Buscar a segurança do Deus todo-poderoso contra os ataques do mal

5. Buscar ser aperfeiçoado pela verdade
6. Buscar interceder e alcançar filhos para o Rei
7. Buscar ser no mundo a presença do próprio Rei

...e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.”
Mateus 6:33b
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