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 O tema de hoje é o reino milenar do MESSIAS JESUS de Nazaré, como leitura central e principal 

vamos ler 1 Coríntios 15:22-28.  

 

1 CORÍNTIOS 15:22-28  

 

22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados.  

23. Cada um, porém na sua ordem: Cristo as Primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. 

24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo domínio, 

e toda autoridade e todo poder. 

25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 

26. Ora o último inimigo a ser destruído é a morte. 

27. Pois, se ele todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz 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 próprio Filho se sujeitará àquele 

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

 

 Essa passagem 1 Coríntios 15:22-28 é uma passagem que vai no coração do que é o objetivo do reino 

milenar de JESUS CRISTO. Digamos que aqui o apóstolo está fazendo uma síntese do início do objetivo e do 

fim desse período intermediário de reino. A bíblia apresenta no livro de Apocalipse como que devendo durar 

mil anos. O início dele se dará inaugurado pela Ressurreição para a vida eterna, ressurreição dos mortos que 

morreram na esperança da vida eterna que foram obedientes ao evangelho e a todos quanto vivem segundo 

esse evangelho. Apocalipse Capítulo 11 também fala que neste momento, todos os reinos (todos os domínios 

dos reinos) que estão debaixo do céu passam a pertencer ao DEUS TODOS PODEROSO e ao seu CRISTO o 

prometido MESSIAS JESUS CRISTO. 

 

APOCALIPSE 11:15 

 

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

passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.  

 

 Este contexto é precedido pela “ira das nações”. Iraram-se as nações: “veio a tua ira e o tempo de 

serem julgados os mortos e o tempo de dar recompensa a seus servos os profetas, aos santos e aos que 

temem o teu nome, a pequenos e a grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra”. Segundo a 

palavra profética, o testemunho de JESUS está dizendo que a volta de CRISTO inaugura: o período da 

Ressurreição dos justos, da destruição das nações rebeldes (daqueles que se rebelarem) e tempo de 

recompensa. Como Paulo falou: primeiro as Primícias de CRISTO, depois os que são de CRISTO na sua vinda 

(pois na vinda de Jesus se dá a Ressurreição dos mortos).  

Vejamos a harmonia da palavra de DEUS confirmando essas coisas. 

 

1 TESSALONICENSES 4:14-15. 

 

14. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus mediante 

Jesus os tornará a trazer juntamente com ele. 

15. Dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do senhor: que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do 

Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. 

16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo, ao som da trombeta, 

e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 

17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro 

do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 

 

 Estamos citando passagens que confirmam a Ressurreição dos mortos na volta do SENHOR JESUS 

CRISTO, o ressurgimento e a transformação dos que estiverem vivos na vinda de JESUS. Com a leitura 
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principal de 1 Coríntios, Paulo faz a ordem dizendo que o SENHOR JESUS vai trazer de volta (primeiro) os 

que morreram na fé. Ele inicia um reino, este reino ele recebeu da parte do PAI para reinar. JESUS recebeu 

poder (além de ser mediador entre DEUS e os homens), recebeu poder para: perdoar pecados, fazer a expiação 

dos pecados (daqueles que crêem na sua palavra e no seu santo evangelho) e recebeu autoridade e poder de 

DEUS, para julgar, para reinar e para subjugar todos os inimigos.  

 Os profetas falam deste poder do reino do MESSIAS. Falam de que ele vai “dominar de um mar até 

outro mar, de uma extremidade até a outra extremidade da terra com autoridade”. Salmos 2:6-9, está 

falando do MESSIAS descendente de Davi. Diz o seguinte:  

 

SALMOS 2:6-9 

 

6. Eu tenho estabelecido meu rei sobre Sião meu santo Monte. 

7. Falarei do decreto do Senhor ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. 

8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. 

9. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçaras como vaso de oleiro. 

 

 Em Salmos 2 fala de um decreto, conferindo ao Filho de DEUS o poder para reinar sobre todas as 

nações.  “Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão, tu os 

quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como vaso de oleiro”. Jesus vai confirmar essa 

promessa no testemunho dele, dado em Apocalipse. Não somente vai confirmar essa promessa recebida por 

parte do PAI, como ele vai estender essa promessa a todos aqueles que são filhos de DEUS. A todos aqueles 

que pelo evangelho vierem a obediência para Salvação. Apocalipse 2:25-27, promessa do SENHOR JESUS a 

todos aqueles que crerem: 

 

APOCALIPSE 2:25-27  

 

25. Mas o que tende, retendo-o até que eu venha. 

26. Ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, 

27. Com vara de ferro as regerá, quebrando-as do modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim 

como eu recebi autoridade de meu Pai. 

 

 Nessa passagem JESUS confirma essa autoridade recebida do PAI, “assim como eu recebi autoridade 

de meu Pai”. Os profetas falaram que DEUS faria vir de mulher um prometido, homem entre homem, que 

seria obediente, chamado nas Escrituras como “meu servo”. Conhecido como o “ungido Messias, o 

prometido”, e que este seria eleito por DEUS para governar sobre Israel, sobre Jerusalém e sobre todos. Essa 

autoridade recebida da parte de DEUS PAI, JESUS vai administrar quando ele tomar posse do reino.  

 Nós lemos que os profetas falam que ele (JESUS) vai tomar posse do reino quando ele voltar em 

majestade e glória, acompanhado de seus santos anjos. Umas das mais antigas profecias a respeito da vinda 

de JESUS, encontra-se no livro de Enoque. Essa profecia é citada novamente por Judas: JESUS vai vir com 

milhares de anjos para reinar. No livro de Judas versículo 14, está escrito: “para estes também profetizou 

Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo eis que vem o Senhor com seus milhares de santos”. JESUS 

vai vir acompanhado de milhares de anjos na sua glória. Ele virá com poder e glória para se assentar no seu 

trono de glória. O próprio Filho de DEUS vai confirmar essa promessa no evangelho de Mateus 25: 31,32. 

 

MATEUS 25: 31-32 

 

31. Quando, pois, vier o filho do homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no 

trono da sua glória;  

32. E diante dele serão reunidas todas as nações, ele separará uns dos outros, como o pastor separa as 

ovelhas dos cabritos. 

  

 Podemos perceber que o próprio SENHOR JESUS CRISTO, confirma que vai vir em glória. E que 

vindo em glória junto com seus santos anjos, ele se assenta no trono da sua glória, para começar um reino 
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sobre Israel. Vamos ver JESUS prometendo esse reino sobre Israel no livro de Lucas. Os apóstolos vão reinar 

juntamente com ele, quando iniciar esse reino em Israel. 

 

LUCAS 22:30 

 

30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vós assenteis sobre tronos, julgando as 12 

tribos de Israel. 

 

 O reino de CRISTO será sobre a casa de Israel e os apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. A casa 

de Israel vai ser estabelecida acima de todos os cumes mais altos. O reino de DEUS quando for dado a Israel 

pelo MESSIAS, vai estar acima de todos os reinos da terra. Em Isaías 2:2 confirmamos essa profecia. 

 

ISAÍAS 2:2 

 

2. Acontecerá nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o 

mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. 

 

 JESUS falando no sermão da montanha, ele vai confirmar a cidade de Jerusalém como sendo a cidade 

do grande rei. 

 

MATEUS 5:34-35 

 

34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis; nem pelo céu, porque é o Trono de Deus; 

35. Nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande 

rei. 

 

 JESUS está indicando que Jerusalém é a cidade do grande rei, a cidade eleita para ser colocada sobre 

o topo de todas as cidades do mundo. DEUS vai eleger novamente a cidade de Jerusalém. Os profetas falam 

que DEUS escolheu Jerusalém para ser o local do seu reino. 

 

SALMO 132:13-14 

 

13. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou para sua habitação dizendo: 

14. Esse é o lugar do meu repouso para sempre; aqui habitarei, pois o tenho desejado. 

 

 A cidade de Jerusalém atualmente é o pivô das maiores tensões mundiais. Na verdade é a cidade 

escolhida para ser a cidade elevada sobre todas as outras cidades do mundo. Jerusalém vai ser a capital 

mundial, vai ser o arraial dos santos. É a cidade amada do reino de CRISTO. Quando JESUS fala de reinar e 

assentar no trono da sua glória, ele está falando da promessa que foi feita pelos santos profetas de um governo 

sobre a casa de Davi. DEUS jurou a Davi. Essa promessa foi várias vezes citada pelos profetas e volta a ser 

confirmada pelo anjo Gabriel (mensageiro da parte de DEUS), que confirma essa promessa a Maria, referente 

ao que haveria de nascer e ser gerado no ventre dela.  

  

LUCAS 1:30-32  

 

30. Disse-lhe, então, o anjo: não temas Maria pois achaste graça diante de Deus. 

31. Eis que conceberás, darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. 

32. Este será grande, será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. 

33. E reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá Fim. 

 

 Quando JESUS começa a ser gerado no ventre de Maria, um anjo relembra as promessas anteriormente 

feita por DEUS a respeito do prometido MESSIAS. E vai confirmar que este será grande e será chamado filho 

do Altíssimo. Este será o herdeiro natural, aquele a quem pertence todas as promessas, o herdeiro de Davi que 
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reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Isso é muito maravilhoso. DEUS nosso PAI celestial, DEUS de 

Abraão, de Isaque e de Jacó, desde o início ele pensou coisas boas para a humanidade e para a Terra. O homem 

pela sua rebeldia, pelo seu desvio, transtornou os bons planos que DEUS tinha para todos eles e para nós. 

Porém DEUS na sua bondade vai arrumar um plano de Salvação. DEUS na sua presciência e sua bondade vai 

constituir um resgate, trazendo para terra um segundo Adão, porque o primeiro Adão foi traiçoeiro à DEUS, 

foi aleivoso contra DEUS. Em Oséias 6:7, falando a respeito do primeiro Adão terreno diz:  

 

OSÉIAS 6:7  

7. Eles, porém, como Adão transgrediram o pacto, nisso eles se portaram aleivosamente contra mim.  

 

 DEUS vai comparar a traição da nação de Israel, como a mesma traição do primeiro Adão. Mas vindo 

a plenitude do tempo, DEUS vai enviar um segundo Adão. O segundo filho de DEUS, que vai nascer de mulher 

e vai derrotar o pecado na carne. O apóstolo Paulo fala que através da plenitude dos tempos, DEUS vai fazer 

convergir todas as coisas neste segundo Adão, que é JESUS CRISTO.  

 

EFÉSIOS 1:10 

 

10. Para dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo, todas as coisas, tantas as 

que estão no céu, como as que estão na terra. 

 

 DEUS vai recriar todas as coisas, ele vai remoldar todas as coisas. Por isso que Cristo vai nascer na 

plenitude dos tempos e vai ser enviado como homem, para derrotar o pecado na carne.  

 

GÁLATAS 4:4 

 

4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. 

 

 JESUS vai derrotar o pecado na carne, significa que ele vai vir como um homem e como homem vai 

derrotar o pecado na carne. É isso que a palavra de DEUS diz. Ele vai derrotar o pecado na carne, por isso que 

ele viria em forma humana para que ele derrotasse o pecado na própria carne. Isso está escrito na palavra de 

DEUS, que ele derrotaria o pecado. Por que ele tinha que vir como homem? Em Hebreus 2:14 temos a resposta. 

  

HEBREUS 2:14 

 

14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns da carne e sangue, também ele 

semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o 

poder da morte, isso é o diabo. 

 

 JESUS vai ser o segundo Adão neste plano. Ao primeiro Adão todas as coisas foram dadas a ele. Em 

Gênesis diz que todas as coisas foram dadas ao homem, para ele dominar. Vejamos: 

 

GENESIS 1:26 

 

26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os 

peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil 

que se arrasta sobre a terra. 

 

 O domínio foi dado ao homem no início da criação. Adão vai ser o primeiro homem a imagem de Deus, 

e vai receber domínio sobre todas as coisas. Porém, Adão perdeu o domínio porque ele pecou, transgrediu o 

pacto com DEUS. Foi infiel, o pecado trouxe corrupção, trouxe morte e ele perdeu o domínio. Quem vai 

reclamar para si esse domínio, (que era do homem) vai ser o diabo. Está em Lucas 4:5. Você vai ver o diabo 

prometendo todas as coisas ao SENHOR JESUS e depois, ele (diabo) dizendo que todas essas coisas pertencem 

a ele, pois ao diabo foi entregue.  
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LUCAS 4:5 

 

5. Então, o diabo levantando-o num lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. 

 

 O diabo mostrou para JESUS CRISTO (que é o segundo Adão) todos os reinos do mundo e disse-lhe: 

“te darei toda autoridade e glória destes reinos, por que me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser”. 

Quem entregou o poder, o domínio dos reinos e a glória de todas as coisas da terra ao diabo, não foi DEUS, 

foi o homem. Porque DEUS entregou ao homem. E o homem ao pecar, ele acabou entregando o domínio ao 

diabo. Ao aceitar a proposta de satanás, o homem passou a entregar esse domínio temporariamente na mão do 

diabo. O diabo vai tentar seduzir JESUS CRISTO, oferecendo-lhe os reinos do mundo. Perceba que JESUS 

CRISTO cumpre aqui exatamente o que os profetas falaram a respeito do MESSIAS. 

 Se JESUS fosse DEUS que criou todos os céus e a terra ao lado do PAI, que atração seria para ele a 

entrega dos reinos do mundo pelo diabo? Nenhuma! Ele seria dono de tudo! Percebemos nessa passagem da 

bíblia que o diabo está fazendo uma proposta para alguém que é homem de fato.  Uma pessoa humana se sente 

atraída pela glória dos reinos, uma pessoa humana se sente seduzida para estar no topo do mundo. Como diz 

o ditado: “tem gente que pisa no pescoço da mãe para poder estar no topo do governo do mundo”. Os políticos 

brigam entre sim, mandam até matar para ficar com poder e dinheiro e ficar no topo da pirâmide do governo 

do mundo.  

O diabo vai oferecer a JESUS C RISTO aquilo que vai atrair um homem. Nessa passagem vemos se 

cumprindo o que as promessas falaram a respeito do MESSIAS homem. Por isso que o diabo faz uma promessa 

a ele dizendo: “se você prostrado (que significa estar de joelhos), me adorares e me servir, eu te darei a 

glória dos reinos para você, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quiser”. Observa a arrogância 

de satanás. Ele não mentiu de fato porque quando Adão pecou, ele (Adão) entregou ao diabo realmente, o 

governo do mundo. 

 Logicamente que este governo está temporariamente na mão do diabo por causa do joio. O joio cresceu 

mais do que o trigo. Hoje a grande maioria serve ao Príncipe das Trevas, a grande maioria está enganando e 

servindo ao diabo. O poder hoje, ainda permanece devido a isso na mão do diabo, sobre o reino das trevas. 

Mas a Bíblia fala que JESUS CRISTO veio na plenitude dos tempos, como um homem participante das 

mesmas coisas que nós, para arrancar do diabo o império de morte. JESUS veio trazer vida e destruir as obras 

do diabo. O diabo trouxe morte e maldição. JESUS chegou para eliminar a maldição e a morte. JESUS chegou 

para destruir e desfazer as obras do diabo. 

 

1 JOÃO 3:8  

 

8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o filho de Deus se 

manifestou: para destruir as obras do diabo. 

 

 JESUS veio transformar o mundo. Ele veio para trazer bençãos, ele veio para tornar a convergir todas 

as coisas novamente para uma nova criação à imagem de DEUS. JESUS, sendo o segundo Adão, vai trazer 

todos os homens que olhando para o seu exemplo, serão restaurados para uma nova criatura, para o reino do 

seu amor, para o reino restaurado. Em Colossenses e em Efésios, o apóstolo Paulo fala que CRISTO é o 

primogênito de toda a criação. Em JESUS CRISTO todas as coisas voltam a ser novamente reunidas e 

restauradas.  

JESUS é o segundo Adão. Ele veio trazer vida, ele veio desfazer as obras do diabo, ele veio desfazer o 

pecado. O pecado, segundo o apóstolo João em 1 João 3:4, diz que “todo aquele que peca também transgride 

porque o pecado é a transgressão da lei”. Todo aquele que peca também transgride porque o pecado é a 

transgressão da Lei. JESUS veio mesmo desfazer as obras do diabo. A obra do diabo é cometer pecado, a obra 

do diabo é transgredir a Lei. A obra de CRISTO é obedecer a Lei de DEUS, ou seja, parar de cometer pecado, 

esta é a obra de CRISTO. JESUS vai restaurar todas as coisas, nele vai ser restaurada todas as coisas. A bíblia 

diz que nós vamos ser feitos de acordo com CRISTO, “feitura em Cristo”.  

 

EFÉSIOS 2:10  
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10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para 

que andássemos nelas. 

 

 Observe que a restauração do Reino de DEUS. Começa primeiro com Cristo deixando o exemplo.  

CRISTO dá um exemplo. Se JESUS não desse o exemplo, nós teríamos uma desculpa. No evangelho (de João) 

JESUS CRISTO fala o seguinte: 

 

JOÃO 13:15  

 

15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. 

 

 Se JESUS deu o exemplo, nós devemos andar nas pisadas de JESUS. Devemos andar como ele andou. 

O apóstolo João diz que nós “devemos andar como ele andou”, em 1 João 2:6.  

 

1 JOÃO 2:6  

 

6. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. 

 

 Se nós andarmos como JESUS andou, somos restaurados à imagem de DEUS. Seguindo o exemplo de 

CRISTO nós somos restaurados à imagem de DEUS. Pois esta é a obra de CRISTO: para que venha através 

do conhecimento do evangelho à restauração da imagem de DEUS em nós.  

 

COLOSSENSES 3:10 

 

10. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o 

criou. 

   

 Observe nessa passagem de Colossenses, a criação e a restauração de DEUS através de CRISTO.  

 

JOÃO 15:22  

 

22. Se eu não viera, e nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu 

pecado.  

 

 O exemplo de CRISTO nos dá imagem de DEUS. O exemplo de CRISTO nos atrai a ele, para nós 

sermos restaurados a imagem de DEUS. JEUS é o primogênito da nova criação de DEUS. JESUS é o 

primogênito desta criação. Quando nós, pelo conhecimento da palavra, a semente da palavra, nos gera filhos 

de DEUS. A semente da palavra de DEUS vai nos gerar filhos de DEUS.  

O apóstolo Pedro fala desta “semente incorruptível, a semente da palavra de Deus”, do qual ela vai 

nos fazer renascer. Ele fala que essa semente é a “palavra de Deus”. Nós temos que seguir as pisadas de 

Cristo para nós vivermos uma vida sem pecado na obediência.  JESUS nos deixou o exemplo. O exemplo dele 

tem valor porque ele era homem igual a nós. 

 

1 PEDRO 1:23-25  

 

 23. Tendo renascido, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, a qual 

vive e permanece. 

24. Porque toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva, secou-se a erva cai sua flor. 

25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. 
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 O reino de DEUS se inicia em nós, com o conhecimento do evangelho do reino e a submissão ao 

exemplo dado por CRISTO.  Imitando este “segundo Adão”, nós vamos ser feitos novas criaturas. Aquele 

que está em CRISTO é uma nova criatura. Essa é a verdadeira circuncisão. 

 

2 CORÍNTIOS 5:17  

 

17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez 

novo. 

 

 Em CRISTO nós nos tornamos nova criatura. Nós somos renovados e as coisas velhas passaram, tudo 

se faz novo em nós. Isso é o que o apóstolo Pedro está falando. A semente incorruptível da palavra de DEUS 

que entra, permanece e nos restaura. Não seremos mais vaidade, não seremos mais a erva do campo que está 

destinada para o fogo.  

Todas essas coisas são claramente ensinadas através do evangelho do reino. Todas essas coisas são de 

forma, como um rio límpido de água cristalina, nos é dado a beber gratuitamente, se aceitarmos o plano de 

DEUS através desse “segundo Adão”, que é o espírito vivificante JESUS CRISTO. O reino de DEUS começa 

quando esta semente é plantada e este evangelho do reino é compreendido pela pessoa. Quando este evangelho 

é pregado e a pessoa dá lugar a essa “semente da palavra incorruptível no seu coração”. A semente frutifica 

e nós somos restaurados à imagem de CRISTO. Nós somos regenerados. 

 Por isso nós temos uma primeira fase do Reino de DEUS: a fase espiritual ou da Graça. Quando 

CRISTO começa a sua pregação nos evangelhos, ele começa a pregar o reino de DEUS, ele manda anunciar e 

pregar o evangelho do reino. Ele diz: “O Reino de Deus está entre vós”. Esta é a primeira fase. A fase 

invisível, espiritual do Reino de DEUS. A primeira fase começa quando nós aceitamos o domínio de DEUS. 

O domínio das coisas do alto sobre nós.  

O apóstolo Paulo em Colossenses 3, fala desse domínio de nós, ao estarmos ressuscitados 

espiritualmente pelo exemplo de CRISTO. De estarmos ligados a este Reino, pensando nas coisas de cima. 

 

COLOSSENSES 3:1-3 

 

1. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo 

está assentado à destra de Deus. 

2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. 

3. Porque morreste, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. 

 

 Isto é aceitar o domínio do Reino de DEUS, o domínio do céu sobre a nossas vidas. Isso é o que a 

bíblia apresenta como reino espiritual, o reino da graça. Nós já somos elevados a lugares celestiais em 

CRISTO.  

Efésios diz que nós estamos assentados em lugares celestiais porque, quando nós aceitamos o domínio 

do Reino de DEUS na nossa vida, nós já assentamos em lugares celestiais. O livro de Efésios fala que nós 

fomos levados a esses lugares celestiais em CRISTO JESUS.  

 

EFÉSIOS 1:3  

 

3. Bendito seja o Deus e pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bençãos 

espirituais nas regiões celestes em Cristo. 

 

 No momento em que você aceita o reino de DEUS, as condições desse reino, o seu domínio, a sua lei 

- o exemplo do embaixador principal JESUS - você passa a estar em regiões celestiais, você passa a estar no 

domínio celestial, ou seja, você já está dentro do Reino de DEUS. Este reino tem essa primeira fase conhecida 

como fase espiritual da Graça.  

A segunda fase do reino é descrita como a fase em que os inimigos de DEUS serão subjugados e 

aniquilados totalmente. A segunda fase do reino é JESUS reinar com poder em Sião e subjugar todos os 

inimigos de DEUS, aniquilando-os finalmente. A palavra de DEUS fala dessa segunda fase do reino, o 
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apóstolo Paulo fala: “convém que ele reine até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés”.  Este 

reino vai ser assim, vai dominar no meio dos seus inimigos. Em Salmos 110 fala dessa segunda fase do reino 

nitidamente, nós vemos o ETERNO CRIADOR enviando JESUS na sua destra, para vir reinar no meio dos 

seus inimigos. 

 

SALMO 110:1-2  

 

1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por 

escabelo de teus pés. 

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

 

 JESUS CRISTO vai ser o dominador no meio dos inimigos porque o SENHOR o vai enviar.  Este 

domínio profeticamente JESUS vai receber quando ele acende para o céu.  Em Lucas 19, na parábola dos 

talentos quando JESUS estava perto da cidade de Jerusalém, os discípulos do SENHOR JESUS CRISTO 

sabiam que o MESSIAS reinaria sobre a cidade de Jerusalém. Quando eles percebem a proximidade de JESUS 

à cidade de Jerusalém, eles vão pensar que o reino de DEUS já estava para se manifestar naquele momento.  

Eles já estavam crendo que JESUS era o MESSIAS. Ao ver JESUS perto da cidade de Jerusalém, eles vão 

pensar que o reino de DEUS começaria naquele momento.  

 

LUCAS 19:11 

 

11. E, ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus e contou uma parábola; visto estar ele perto de Jerusalém e 

pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. 

 

 Os discípulos estavam esperando que aquela fase visível do Reino de DEUS (a segunda fase), iria se 

manifestar imediatamente, ao verem JESUS perto da cidade de Jerusalém. Esta era a fé apostólica, esta era a 

fé dos primeiros discípulos. Eles não estavam enganados quanto ao fato de que o MESSIAS vai reinar em 

Jerusalém. Eles estavam apenas sem saber a época e o momento certo em que este reino seria implementado. 

Nesse momento, Jesus fala uma parábola dizendo o seguinte:  

 

LUCAS 19:12 

 

12. Disse pois: certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, afim de tomar posse de um reino 

e depois voltar. 

 

 Esse homem nobre, primeiro vai partir para uma terra remota. Vai receber a posse de um reino e depois 

voltar. Os profetas falam dessa posse profeticamente no livro de Daniel 7. Vamos ver que JESUS vai se 

achegar diante de DEUS, o PAI, o ANCIÃO DE DIAS e vai receber o reino. 

 

DANIEL 7:13-14 

 

13. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho 

de homem; é dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. 

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

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

  

  Esse ANCIÃO DE DIAS é o DEUS, o PAI. No próprio Capítulo 7 de Daniel, fala que o ANCIÃO DE 

DIAS é DEUS. Vejamos: 

 

DANIEL 7:9-10 
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9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou; seu vestido era 

branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como lã puríssima; o seu trono eram de chamas de fogo, e 

as rodas dele eram fogo ardente. 

10. Um rio de fogo manava e saia de diante dele; milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões 

assistiam diante dele; assentou-se para o juízo, e os livros foram abertos. 

 

  DEUS, o PAI é este ANCIÃO em que milhões e milhões o servem. Este vai dar todo poder a este filho 

do homem, que sobe diante da sua presença e recebe o domínio, o reino, e a majestade. Como JESUS mesmo 

disse: “certo homem nobre partiu para uma terra remota afim de tomar um reino e depois voltar”. 

Enquanto este homem nobre está na terra remota, tomando posse desse reino, ele vai deixar aqui talentos, os 

dons espirituais. Ele vai deixar aqui um domínio espiritual que é a primeira fase do Reino. É esse período que 

JESUS fala que “não convém saber as estações que o pai estabeleceu pelo seu próprio poder; mas 

recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão minhas testemunhas tanto em 

Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra”, Atos 1:8. Esses talentos que o SENHOR está 

querendo entregar e tem entregado aos seus servos, é o reino espiritual. É o domínio do reino, é as regiões 

celestiais, é a restauração do reino à imagem daquele que nos criou, o segundo Adão, a saber JESUS CRISTO.  

E nós temos que negociar esse domínio, de forma que negociando este domínio, nós estamos 

“granjeando talentos”. Granjear talentos significa fazer crescer este domínio espiritual do reino sobre todos: 

pregar o evangelho do reino, expandir o reino. JESUS deu ordens para aquele rapaz que anunciasse o reino de 

DEUS.  Quando ele fala para aquele rapaz, “deixa os mortos enterrarem seus mortos”. Replicou-lhe Jesus: 

“deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos; Tu porém vai anuncia o reino de Deus”.  JESUS 

pregando aos mortos espirituais. Ele diz aquele jovem “vai e anuncia o reino de Deus”. Expandir o reino de 

DEUS é anunciar o evangelho do Reino, é obedecer o evangelho do Reino, é fazer a vontade de DEUS. 

A segunda fase do reino é a fase em que ele vai dominar no meio dos inimigos. Como foi citado no 

início, a síntese dessa segunda fase do reino, está em 1 Coríntios 15:25. 

 

1 CORÍNTIOS 15:25 

 

25. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. 

 

 Este reino é inaugurado com a recompensa dos santos, a ressureição dos justos. É dado galardão, esse 

galardão é o domínio sobre as nações. Apocalipse 5:9,10 diz qual é o galardão que será dado à igreja, aos 

santos, aos que morreram na fé, aos patriarcas e aos profetas. 

 

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. 

 

 Os santos julgarão o mundo, segundo Daniel 7:27. 

 

DANIEL 7:27  

 

27. E o reino, a grandeza dos reinos debaixo do céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo; o seu 

reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, e lhe obedecerão. 

 

 A glória do sol e da lua, a glória das estrelas. Os santos ressurgirão como estrelas. O apóstolo Paulo 

fala sobre isso: como estrelas ressurgiremos, no reino de CRISTO. Como estrelas nós vamos refugir, como 

astro seremos no mundo. O apóstolo Paulo fala isso: “resplandecereis como astros” em Filipenses 2:15. 

 

FILIPENSES 2:15 
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15. Para que vos torneis irrepreensíveis, e sinceros filhos de Deus, e imaculados no meio de uma geração 

corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. 

 

 Na primeira fase do reino, nós já somos reflexo dessa glória que há de vir. No reino vindouro, nós 

vamos ser reis e sacerdotes e reinaremos com CRISTO mil anos. Na primeira fase nós já devemos viver o 

reino aqui. Nós temos uma luta porque este mesmo reino espiritual da graça trava uma luta com o reino 

espiritual das trevas. O apóstolo Paulo fala em Efésios 6:12.  

 

EFÉSIOS 6:12 

 

12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as 

potestades, contra os príncipes das trevas desse mundo, contra as hostes espirituais da iniquidade nas 

regiões celestes. 

 

 As mesmas hostes da iniquidade estão na região celestial espiritual. Nós travamos uma luta do mundo 

invisível. O mundo invisível combate com a mentira, com engano, levando as pessoas a não resplandecer o 

evangelho do reino de DEUS. Este mundo espiritual das trevas também atua na mesma região celestial, no 

mesmo domínio. Os filhos de DEUS travam uma luta contra essas potestades nas regiões celestiais. Por isso 

que não é fácil uma pessoa sair do domínio das trevas. Ela tem que ser resgatada através da abertura do seu 

entendimento pelo evangelho da glória de DEUS, resplandecer a glória do evangelho do reino de DEUS. 

 Este Reino vai ter galardões diferentes apenas na questão do domínio, mas a vida eterna como galardão 

já se torna repleto. Poderíamos comparar a satisfação do reino de DEUS, sobre aqueles que alcançarem a vinda 

do SENHOR JESUS. Poderíamos comparar a várias taças de cristal: de vários tamanhos, pequenas, um pouco 

maior, médias, grandes taças, mas todas essas taças cheias e repletas. Assim, poderíamos comparar a satisfação 

do reino de DEUS sobre aqueles que alcançaram a vida eterna: todos estarão repletos. Que possamos estar 

nessa glória.  

  Toda obra será provada pelo fogo. Se for uma obra de palha, vai queimar. Se é uma obra de feno ou 

madeira, se for uma obra de ouro, será provada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: “que aquele que edifica o 

seu edifício espiritual, não pode edificar sobre outro fundamento, além do que já está posto, o qual é 

Jesus Cristo”. JESUS é a imagem que DEUS quer do homem, segundo a sua vontade. JESUS falou: “Eis que 

venho sobre as nuvens, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras”. 

 Obras do pecado serão punidos com a morte. Obras de justiça serão galardoadas com a vida. O meu 

galardão está comigo. Galardão é uma recompensa que será levada em conta. Uma pregação do evangelho 

sem obras, uma fé morta sem obras, leva a destruição. Veja o que JESUS disse sobre um cristão morno: “frio 

ou quente, se estar morno eu vomito”. O cristão morno vai ser vomitado porque ele está com um pé no 

mundo e outro pé tentando servir a DEUS, ele está em cima do muro. JESUS disse que essa classe de cristão 

não vai ficar assim o tempo todo, ele vai vomitar. Uma pessoa totalmente fria ainda tem condições de receber 

uma sacudida e se tornar quente. O SENHOR JESUS CRISTO quer que nós sejamos quentes. O apóstolo 

Paulo disse que nós devemos “ser fervorosos”.  

 

ROMANOS 12:11 

 

11. Não sejais vagarosos no cuidado; sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.  

 

 A palavra “fervoroso” significa: estado de quase ebulição. O galardão vai ser dado segundo suas obras. 

JESUS disse claramente: “eis que o galardão está comigo”. O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 

3:14. 

 

1 CORÍNTIOS 3:14 

 

14. Se permanecer a obra que alguém edificou, esse receberá galardão. 

 

APOCALIPSE 22:12 
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12. E, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. 

 

 No reino vai participar quem produziu obras de fé, quem produziu realmente as obras de salvação. Este 

Reino é um reino para subjugar todos inimigos e o último inimigo a ser aniquilado é a morte. No reino nós 

seremos sacerdote e reis. Como sacerdotes, levaremos o conhecimento de DEUS para o restante das nações, 

de como funcionará este reino. Os santos de DEUS, governarão sobre essas nações, como sacerdotes e como 

reis.  

O cristão que granjeou mais talentos, vai ter uma extensão do reino maior. O cristão que granjeou 

pouco ou menos talento, vai ter uma extensão do reino menor. O cristão que escondeu o talento, vai para as 

trevas exteriores, vai ser governado e será humilhado. Vai ficar em uma posição de humilhação porque 

escondeu o talento, foi covarde e ficará nas trevas exteriores. Aqueles que se opuseram ao reino de CRISTO 

serão aniquilados. Os opositores filhos do diabo serão aniquilados. CRISTO vai reinar mil anos para destruir 

todos os inimigos. Os santos que perseveraram e guardaram até o fim as obras do SENHOR, receberão 

galardão para reinar com JESUS esse período. 

 O objetivo do milênio é o período de restauração. É o período que DEUS concede toda autoridade ao 

seu filho, para reinar no meio dos próprios inimigos. É o período que a terra voltará a ser como era no paraíso: 

todas as coisas que Adão pelo seu pecado perdeu, passará para esse domínio. JESUS no fim,  entrega o reino 

a DEUS, o PAI. E DEUS é tudo em todos. Quando Cristo voltar, o diabo será preso e os seus anjos malignos 

também são presos. Os inimigos de DEUS serão destruídos. 

 

APOCALIPSE 20:4-6 

 

4. E vi tronos; e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que 

foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a 

sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com 

Cristo durante mil anos. 

5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os mil anos se completasse. Esta é a primeira 

ressurreição. 

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. 

 

APOCALIPSE 20:1-3 

 

1. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. 

2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e amarrou-o por mil anos. 

3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até 

que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. 

 

 Quando JESUS voltar, o diabo vai ser amarrado para ser impedido de continuar enganando as nações. 

O objetivo dessa prisão é impedir que satanás engane as nações. Todas as religiões que não obedecem a DEUS 

e ao santo evangelho do Reino, são religiões opositoras a DEUS. A forma de nós sabermos se somos de DEUS 

é se guardamos os seus mandamentos. Toda pessoa que está em CRISTO, anda como CRISTO andou. 

Devemos andar como JESUS andou. 
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