(ÁUDIO N°5) JOÃO 14 - REINO DE DEUS

1

Vamos a meditação da palavra de DEUS, onde falaremos de pontos do Reino Messiânico, que costumam
deixar dúvidas quando se prega a respeito do reino na terra, porque de modo geral todo o meio evangélico
acredita que vai morar lá no trono de DEUS no céu.
Já mostramos em estudos anteriores que na oração do PAI NOSSO evocamos que o reino venha até nós.
Vejamos neste versículo de João que diz que na casa de meu PAI há muitas moradas, e essas moradas que
estão lá no céu são as moradas celestiais, a nova Jerusalém.
JOÃO 14:1-4
1. Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
2. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos
lugar.
3. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde
eu estiver estejais vós também.
4. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.
E no livro de Hebreus diz que a nova Jerusalém o artífice construtor foi DEUS, e esta morada já está
preparada desde a fundação do mundo.
HEBREUS 11:10
10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus.
FILIPENSES 3:20
20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
Em Filipenses vemos que a nossa pátria está nos céus, mas nós a aguardamos vir para cá. E no livro de
Apocalipse 21 fala algo a respeito da nova morada, será que vamos até ela?
APOCALIPSE 21:1-3
1. E vi um novo céu, e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar
já não existe.
2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma
esposa ataviada para o seu marido.
3. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com
eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus.
Aqui vemos que a nova Jerusalém descerá do céu, e descerá vazia e nós estaremos esperando como um
noivo espera a sua noiva. Como em um casamento, quando a noiva se enfeita para seu noivo que a espera no
altar, o noivo é JESUS e a IGREJA que estarão esperando aqui no altar a NOVA JERUSALÉM que desce
do céu. E notamos que o verbo de Apocalipse 21 está no futuro, isto significa que não estava habitado.
Vejamos novamente no evangelho de João:
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JOÃO 14 :1-4
1. Não se turbe o vosso coração; credes em Deus, crede também em mim.
2. Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito. Vou preparar-vos
lugar.
3. E quando eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde
eu estiver estejais vós também.
4. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho.
Fala que há muitas moradas, então já estão prontas e JESUS disse: se não fosse assim eu vo-lo teria
dito. E veremos em Hebreus 9:24 que diz:
HEBREUS 9:24
24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu,
para agora comparecer por nós perante a face de Deus;
Então quando JESUS ascendeu ao céu já existia essas moradas, e em Hebreus 11:10 citado acima,
também fala que porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é DEUS. Esta
cidade já está construída, preparada desde a fundação do mundo. E em João 14;1-4, Jesus estava consolando
os apóstolos dizendo, que se não fosse assim, se não houvesse morada ele iria preparar. Sendo assim JESUS
não foi preparar, ele foi para o céu receber autoridade como lemos na parábola do homem nobre que partiu
para uma terra remota que está no Evangelho de Lucas.
LUCAS 19:11-12
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.
Jesus voltará para terra como diz no profeta Daniel 2, onde fala de uma visão sobre uma pedra cortada
sem auxílio de mãos que feriu o pé da estátua, fala que essa pedra se tornou um grande monte que encheu
toda a terra, essa pedra simboliza JESUS CRISTO o MESSIAS, MONTES=GOVERNOS, REINOS, então
vemos que esse reino vai encher toda a terra onde passará por uma grande restauração. Assim vemos que não
existe uma vinda de JESUS em duas etapas, é uma segunda vinda para reinar e essa pedra que se fala no
capítulo 2 de Daniel tratasse do Reino de CRISTO.
DANIEL 2:35
35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram
como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles; mas a pedra,
que feriu a estátua, se tornou grande monte, e encheu toda a terra.
E nós vamos ver que essa pedra no capítulo 44 e 45 de Daniel tratasse do reino de DEUS.
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DANIEL 2:44-45
44. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído; e este
reino não passará a outro povo; esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá
para sempre,
45. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o
ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro; o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto.
Certo é o sonho, e fiel a sua interpretação.
De uma forma mais literal ainda nós vemos essa intervenção divina também em Zacarias.
ZACARIAS 14:3-5
3. E o Senhor sairá, e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha.
4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o
oriente; e o monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um
vale muito grande; e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul.
5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel; e fugireis assim como
fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos
os santos contigo.
Aqui está dizendo que os pés de JESUS tocaram o monte das oliveiras que será fendido ao meio
literalmente, onde os judeus israelitas que estiverem na cidade de Jerusalém fugiram pelo meio do vale aberto
pelos pés de JESUS, significando que vai haver um livramento do remanescente de Israel por ocasião da vinda
de JESUS, e a igreja estará com ele, para que onde ele estiver vós estejais também.
Então o que é na verdade o arrebatamento? Seria um arrebatamento para o nosso SENHOR nos buscar
e levar para os céus? Seria para nos ajuntar ou teria um outro propósito? O arrebatamento tem como propósito
nos ajuntar para encontrar JESUS nas nuvens, e sabemos que o SENHOR tem servos espalhados nos quatro
cantos da terra, então a recepção será nas nuvens como diz em 1 tessalonicenses 4:13-18.
1 TESSALONICENSES 4:13-18
13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos
entristeçais, como os demais, que não têm esperança.
14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus
os tornará a trazer com ele.
15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do
Senhor, não precederemos os que dormem.
16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de
Deus; e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar
o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor.
18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Os que estão dormindo em CRISTO ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos na vinda
serão transformados em um piscar de olhos, onde teremos uma morte súbita, uma morte instantânea, pois este
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corpo corruptível será transformado em um corpo glorioso, incorruptível, um corpo imortal, sendo essa nossa
esperança como diz lá em Apocalipse 20:6.
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.
O arrebatamento se dará nas nuvens, nos ares, nuvens e ares pertencem ao primeiro céu, nós podemos
distinguir claramente na bíblia 3 céus, o primeiro céu que é a expansão acima da terra onde voam as aves que
é o céu atmosférico até a estratosfera, depois nós encontramos um segundo céu na bíblia que é o céu dos
astros, as estrelas, e o apóstolo Paulo disse que foi arrebatado ao terceiro céu que é aonde é o trono de DEUS,
que é uma outra dimensão. Mas, as características do céu que o apóstolo Paulo fala que se dará o arrebatamento
é o primeiro céu, o das nuvens, a encontrar o SENHOR no céu porque ele descerá nas nuvens.
Então na verdade o arrebatamento é uma recepção da igreja com o SENHOR JESUS nos ares, e o profeta
Zacarias disse que JESUS desceria no Monte das Oliveiras mesmo local de onde se ascendeu aos céus, quando
apareceu aqueles dois varões vestidos de branco aos discípulos dizendo porque eles estavam tão admirados
olhando para os céus, porque este mesmo SENHOR JESUS que vistes sendo ocultado nas nuvens há de vir.
Vamos conferir esta passagem no livro de Atos:
ATOS 1:9-12
9. E, quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus
olhos.
10. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens
vestidos de branco.
11. Os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre
vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir.
12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à
distância do caminho de um sábado.
E vimos em Zacarias 14:1-4 ele fazendo o mesmo trajeto, só que voltando e pisando no Monte das
Oliveiras como os varões prometeram e JESUS vindo em certo ponto da terra em Jerusalém onde estará
acontecendo o Armagedom e ali se dará o ajuntamento com a Igreja, e ele desce sobre o Monte das Oliveiras
que se fende ao meio.
Então vemos que as Escrituras se harmonizam perfeitamente, e Paulo diz que nosso arrebatamento se
dará nos ares e JESUS enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos
desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Por isso percebemos que não existe uma
vinda de segunda etapa do SENHOR JESUS, uma para arrebatar a Igreja levar para o céu e voltar novamente.
E nós sabemos que JESUS vem, a pedra bate nos pés da estátua se faz um grande monte e enche toda a terra.
Então quando JESUS disse em João 14 na casa de meu pai há muitas moradas, é verdade existem essas
moradas, mas em nenhum lugar das escrituras diz que a igreja vai para esse lugar, nós encontramos que esta
morada ao qual DEUS é o construtor ela vem e desce para a terra e a Igreja entra nessas moradas. Paulo diz
que JESUS entrega a DEUS estas moradas e DEUS é tudo em todos.
E veremos que antes deste ajuntamento da igreja o SENHOR enviará seus anjos para uma missão
gloriosa, como diz no evangelho de MATEUS 13:41-43.
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MATEUS 13:41-43
41. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e
os que cometem iniquidade.
42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes.
43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Então aonde existe iniquidade, escândalos? Na terra onde será o Reino de JESUS, de onde serão colhidos
os escandalosos, os anjos virão fazer um trabalho de limpeza, de justiça, e os justos serão colhidos e colocados
no celeiro do PAI CELESTIAL.
PROVÉRBIOS 2:21-22
21. Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela.
22. Mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados.
No livro de Provérbios vemos que quem será arrancado com raiz será o ímpio, e os justos permanecem
na terra. Em Salmos fala a respeito dos mansos o que eles herdarão a terra, segundo a palavra de DEUS.
SALMOS 37:29
29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre.
Na parábola do trigo e do joio JESUS diz que quem será arrancado da terra será o joio.
SALMOS 37:9-11
9. Porque os malfeitores serão desarraigados; mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá; olharás para o seu lugar, e não aparecerá.
11. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz.
A palavra de DEUS nos diz que assim com foi nos dias de Noé, será na vinda de CRISTO. Nos dias de
Noé, quem foram os que restaram? Foram os justos ou os ímpios? Assim vemos no Evangelho de Mateus.
MATEUS 24:36-39
36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai.
37. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem.
38. Porquanto, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca,
39. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho
do homem.
Estando dois no campo um será levado, outro deixado, o iníquo será levado e o justo deixado que é o
trigo que será deixado e recolhido no celeiro e resplandecerão no reino de seu PAI. Muitos acham que os que
serão levados serão os justos que irão morar no céu, mas sabemos que o reino é dos céus, e não nos céus e
note que sempre oramos no PAI NOSSO.
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Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu;
O pão nosso de cada dia nos dá hoje;
E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores;
E não nos conduzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre.
Amém.
Vemos que quem será levado será o ímpio no sentido de destruído assim como o dilúvio veio e levou a
todos, e será deixado no sentido de ser poupado o justo, assim como foi poupado Noé e sua família que estavam
na arca.

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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