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1 ÁUDIO N°4 – REINO DE DEUS 

         Vamos a meditação da palavra de DEUS, cujo o tema é bem interessante e importante que é o reino 

messiânico de DEUS. 

 

MATEUS 24:14 

14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então 

virá o fim. 

 

O reino de DEUS é dividido em fases: 

 

- A 1° fase é o qual estamos atravessando, o reino espiritual da graça, onde JESUS CRISTO está à destra de 

DEUS no trono celestial, governa a igreja que é o seu povo. 

- A 2° fase é o reino messiânico, ao qual será inaugurado na volta de JESUS CRISTO, e deverá durar por mil 

anos, como diz Apocalipse 20, depois surgindo o juízo de DEUS. 

- A 3° fase o reino eternal, onde a nova Jerusalém descerá do céu, cujo o trono de DEUS estará entre os homens 

como diz Apocalipse 21. 

 

APOCALIPSE 20:6 

6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição; sobre estes não tem poder a 

segunda morte; mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos. 

 

          Nós notamos aqui neste versículo de um período milenar, mil anos de governo, a palavra mil anos aqui 

é colocada no sentido literal realmente, porque anos subentende que são formados por meses e dias, e por 

horas. Então 1 ano bíblico tem 360 dias, e é um período de algo que está ligado a terra. Para sabermos se o 

milênio será realmente na terra podemos confrontar com:  

 

APOCALIPSE 5:9-10 

9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos; porque foste 

morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação; 

10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a terra. 

 

          Aqui vemos que o reino será sobre a terra, para cumprir as promessas do trono de Davi, um período de 

restauração, essa pregação do Evangelho do Reino foi a mensagem central de JESUS CRISTO.  

Em Mateus diz o seguinte: 

 

MATEUS 4:17 

17. Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 

 

MATEUS 4:23 

 

23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e 

curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 

 

          JESUS CRISTO pregava o Evangelho do Reino, na oração do PAI NOSSO nós pedimos que venha a 

nós o reino e que seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. 
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SALMOS 2:6-10 

6. Eu, porém, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte de Sião. 

7. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse: Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. 

8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 

9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro; tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 

10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes; deixai-vos instruir, juízes da terra. 

 

          O governo de JESUS será governado com cetro de ferro, será um governo rígido para a restauração de 

todas as coisas, as nações irão aprender os ensinamentos do SENHOR, elas irão ser instruídas no caminho de 

DEUS, isto está no livro de Isaías. 

 

ISAÍAS 2:1-4 

1. Palavra que viu Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. 

2. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se 

elevará por cima dos outeiros; e concorrerão a ele todas as nações. 

3. E irão muitos povos, e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que 

nos 

ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas; porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a 

Palavra do Senhor. 

4. E ele julgará entre as nações, e repreenderá a muitos povos; e estes converterão as suas espadas em 

enxadões e as suas lanças em foices; uma nação não levantará espada contra outra nação, nem 

aprenderão mais a guerrear. 

 

Em Isaías fala que o que sai da boca do SENHOR se cumprirá. 

 

ISAÍAS 34:16 

16. Buscai no livro do Senhor, e lede; nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua 

companheira; porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. 

 

LUCAS 19:11-19 

11. E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma parábola; porquanto estava perto de 

Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. 

12. Disse pois: Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e 

voltar depois. 

13. E, chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disse-lhes: Negociai até que eu venha. 

14. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: Não queremos 

que este reine sobre nós. 

15. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, 

a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. 

16. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu dez minas. 

17. E ele lhe disse: Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre dez cidades terás autoridade. 

18. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu cinco minas. 

19. E a este disse também: Sê tu também sobre cinco cidades. 

 

          Aqui o próprio homem nobre, se refere a JESUS fala que ele iria para uma terra remota, JESUS ascendeu 

ao céu, a fim de tomar posse de um reino, ou seja, os reinos dos céus seriam dados, e todo o poder a majestade 

do reino seriam outorgados a JESUS, você pode notar isso nos livros de: 
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APOCALIPSE 11:15 

15. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os reinos do mundo 

vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. 

 

APOCALIPSE 11:18 

18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de 

dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a 

grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. 

 

DANIEL 7:13-14 

13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do 

homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 

14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem; 

oseu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. 

 

          Enquanto JESUS foi para o céu tomar posse do reino, ele deixou aqui seus servos negociando os talentos, 

a igreja, ou seja, os servos de DEUS receberam talentos para negociar, para estabelecer as bases deste reino, 

para que quando o SENHOR voltasse ele visse o que cada um dos servos negociou. Para termos certeza que 

se refere a igreja de CRISTO, vamos conferir com Atos: 

 

ATOS 1:6-8 

6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo 

o reino a Israel? 

7. E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio 

poder. 

8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto 

em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. 

 

          Por esta passagem vemos a pergunta feita pelos seguidores do SENHOR JESUS, conhecedores dos 

profetas bíblicos, criados dentro da doutrina verdadeira. Porque os primeiros cristãos, os 144 mil comprados 

das doze tribos de Israel, foram os primeiros eleitos, a primeira colheita, não estavam contaminados com 

mulheres, nem com ensinamentos estranhos a palavra de DEUS. JESUS aqui, quis dizer que eles somente não 

estavam sabendo o tempo, e que não competia a eles, mas quanto ao evento de que o SENHOR restauraria o 

reino, eles não estavam errados. Agora estamos no tempo da pregação do evangelho, no tempo da graça, por 

isso a importância de levarmos a outras pessoas o conhecimento das Escrituras. Vejamos no livro de Amós: 

 

AMÓS 9:11-15 

11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei 

a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade; 

12. Para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios que são chamados pelo meu nome, diz o 

Senhor, que faz essas coisas. 

13. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que sega, e o que pisa as uvas ao 

que lança a semente; e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. 

14. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e 

plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. 
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15. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu 

Deus. 

 

          Essa promessa se refere tanto a restauração espiritual de Israel e a igreja, vindo aí a grande multidão 

formada por gentios, homens de todas as tribos, línguas e nações e costumes, onde através de CRISTO unindo 

o povo de DEUS em um só corpo. Esse um corpo do qual foi formada a igreja, não é Israel e nem o gentilismo. 

No livro de Efésios 2 fala que de ambos os povos surgiu um terceiro povo, que é a igreja chamada de gentios 

e judeus tendo como raiz os patriarcas, tendo como sustentação JESUS CRISTO. A igreja não é o judaísmo, 

a igreja é o novo Israel, podemos ver isso no livro de 1 Coríntios: 

 

1 CORÍNTIOS 10:32 

32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. 

 

          Paulo só identificou três povos na época dele, ou a pessoa era judeu, ou era gentio estrangeiro, ou a 

pessoa era da igreja de DEUS. A igreja de DEUS é esse povo que foi formado e que prega o reino de DEUS 

sobre a terra, este milênio do qual estamos falando, o Apóstolo Paulo em 1 Coríntios, nos fala a respeito deste 

período ao qual é necessário uma restauração, que todos os inimigos de DEUS sejam subjugados pelo 

SENHOR JESUS, e a igreja estará compartilhando em corpo eterno juntamente com JESUS neste reino .Então 

o resumo do qual o objetivo, porque haverá este período de mil anos. 

 

1 CORÍNTIOS 15:24-28 

24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo 

o império, e toda a potestade e força. 

25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. 

26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 

27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão 

sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 

28. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele 

que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. 

 

          Para que DEUS cumpra toda a sua obra, que o princípio da obra de DEUS era um reino onde habitasse 

a paz, perfeito, um paraíso, ele então envia JESUS CRISTO para reinar esses mil anos, para que todos os 

inimigos de DEUS sejam subjugados, e o último inimigo a ser destruído é a morte, onde vemos em Apocalipse 

20 a morte sendo destruída no lago de fogo, quando a morte tiver sido destruída virão novos céus e nova terra, 

aí que a nova Jerusalém desce. 

 

SALMOS 110:1-2 

1. Disse o SENHOR ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por 

escabelo dos teus pés. 

2. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: Domina no meio dos teus inimigos. 

 

          JESUS reinará com vara de ferro juntamente com a igreja, e nós reinaremos junto com ele no milênio. 

Muitos acham que não sobrará nada na terra, veremos em Malaquias. 

 

MALAQUIAS 4:1-3 

1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os soberbos, e todos os que cometem 

impiedade, serão como a palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos Exércitos, de 



 

 

IGREJA DE DEUS DO 7° DIA (MOVIMENTO BIBLICO CONGREGACIONAL) | DISCIPULADO 

5 ÁUDIO N°4 – REINO DE DEUS 

sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. 

2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas; e saireis 

e saltareis como bezerros da estrebaria. 

3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou 

preparando, diz o Senhor dos Exércitos. 

 

          Se os ímpios se tornarão cinzas debaixo dos pés dos salvos, onde os salvos estarão? Os salvos estarão 

na terra onde se iniciará o reino messiânico, que está profetizado por João no capítulo 20, e o profeta Isaías 

fala de um período muito importante. 

 

ISAÍAS 65:17-25 

17. Porque, eis que eu crio novos céus e nova terra; e não haverá mais lembrança das coisas passadas, 

nem mais se recordarão. 

18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio; porque eis que crio para Jerusalém 

uma alegria, e para o seu povo gozo. 

19. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo; e nunca mais se ouvirá nela voz de choro 

nem voz de clamor. 

20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias; porque o 

menino morrerá de cem anos; porém o pecador de cem anos será amaldiçoado. 

21. E edificarão casas, e as habitarão; e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. 

22. Não edificarão para que outros habitem; não plantarão para que outros comam; porque os dias do 

meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas 

23. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação; porque são a posteridade bendita do 

Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. 

24. E será que antes que clamem eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei. 

25. O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, e o leão comerá palha como o boi; e pó será a comida da 

serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. 

 

          Essas profecias se cumprirão no milênio, onde veremos todas essas coisas acontecerem, temos mais uma 

passagem em Isaías que fala das coisas deste reino. 

 

ISAÍAS 11:1-16 

1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. 

2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de 

conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 

3. E deleitar-se-á no temor do Senhor; e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá 

segundo o ouvir dos seus ouvidos. 

4. Mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra; e ferirá a terra 

com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, 

5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. 

6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão e 

o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. 

7. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. 

8. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do 

basilisco. 

9.Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do 

conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. 
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10. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será 

buscada pelos gentios; e o lugar do seu repouso será glorioso. 

11. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente 

do seu povo, que for deixado, da Assíria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de 

Hamate, e das ilhas do mar. 

12. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de 

Judá congregará desde os quatro confins da terra. 

13. E afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados; Efraim não invejará 

a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. 

14. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente; juntos despojarão aos do oriente; em Edom 

e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amom lhes obedecerão. 

15. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a 

força do seu vento e, ferindo-o, dividi-lo-á em sete correntes e fará que por ele passem com sapatos secos. 

16. E haverá caminho plano para o remanescente do seu povo, que for deixado da Assíria, como sucedeu 

a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. 

 

          Vemos que essas profecias se referem ao tempo de restauração do milênio, que convém que JESUS 

reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E será que o SENHOR JESUS também 

mencionou isso em algum lugar das escrituras? 

 

MATEUS 19:27-28 

27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo, e te seguimos; que 

receberemos? 

28. E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho 

do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre doze tronos, para julgar as 

doze tribos de Israel. 

 

          JESUS faz sua promessa aos apóstolos que na sua vinda eles receberiam suas recompensas, que cada 

um dos apóstolos se assentaria nos doze tronos em Jerusalém, vejamos em Salmos. 

 

SALMOS 122:1-5 

1. Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. 

2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. 

3. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta. 

4. Onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome 

do Senhor. 

5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. 

 

          Quem está precisando de regeneração é a terra, onde a natureza geme por conta do pecado do homem, 

e nós pedimos na oração do PAI NOSSO que venha o teu reino, e o reino celestial será na terra. 

 

ROMANOS 8:18-22 

18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com 

a glória que em nós há de ser revelada. 

19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. 

20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, 

21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a 

liberdade da glória dos filhos de Deus. 
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22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. 

 

          A natureza hoje está sofrendo e ficou sujeita por causa da desobediência do homem, e agora está 

esperando a libertação dos filhos de DEUS, quando JESUS vier nos céus com trombeta de DEUS.  

          O livro de Apocalipse está dizendo que é tempo de destruir quem destrói a terra, e tempo de dar galardão 

aos seus servos os profetas. Enoque, Elías, Moisés, Jó, Ló, os patriarcas , os profetas todos que foram mortos, 

martirizados na fé , na esperança do reino, num único dia alcance a ressurreição da vida eterna. 

 

APOCALIPSE 11:18 

18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de 

dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a 

grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. 

 

 

Site:  http://igrejadedeus.biz/  Contato: flavioschmidt2018@gmail.com 

Este material faz parte do Discipulado do Canal Evangelista Flávio, para vídeos com mais estudos, acesse: 
https://www.youtube.com/channel/UCeVoCTqEOXMoCUkSAUpN2ig/videos 
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