
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 

           
 

O REINO DE DEUS CHEGOU 
Mateus 4:12-17 e 9:35 

 
          O Reino de Deus chegou e com ele, toda a perseguição, resistência e confronto também. O 
reino das trevas se levantou contra o reino da Luz. A guerra está declarada desde os dias em que 
Jesus derrotou Satanás na sua primeira tentação (Mateus 4:1-11). E hoje, para entrar no Reino, tem 
que derrotar satanás! Você está disposto a vencer essa batalha? 
 
I – O REINO DE DEUS É UM REINO DE ESPERANÇA – Mateus 4:16 
       O império romano dominava o mundo da época de Jesus, explorando o povo, escravizando e 
mantendo-os sob total controle, usando da força do seu poderoso exército para conter qualquer 
revolta social. Os impostos eram pesadíssimos, cobrados com mão de ferro em cima de um povo 
pobre e sofrido. Cafarnaum, cidade escolhida por Jesus para de lá desenvolver o seu ministério, 
ficava às margens do Mar da Galiléia, por onde passava o chamado “caminho do mar”. Assim, 
compreendemos o Reino de Deus como um Reino que trazia esperança de mudanças sociais, 
políticas e governamental. Seria a esperança de Deus governar por meio do Messias! 
      Resplandeceu a grande Luz do Evangelho sobre aquele povo da Galiléia dos gentios, era Jesus, 
o Messias! E ainda hoje, Jesus é a esperança de mudança, transformação e vida nova! Venha para 
Jesus!  
 
II- O REINO DE DEUS É UM REINO DE MUDANÇAS – Mateus 4:17 
      A pregação de Jesus consistia numa palavra desafiadora de mudança, transformação de vida, de 
arrependimento para a obtenção do perdão de Deus! Jesus caminhava por toda aquela região 
chamando as pessoas ao arrependimento, pois só através do arrependimento, da mudança de vida, 
viria o perdão, a salvação. Mas muitos ouviam a Sua mensagem, se enchiam de alegria e de 
esperança, mas nem todos tinham a coragem de mudar de vida, de se arrepender dos seus pecados 
e de vir para Jesus, abraçando o Reino de Deus em sua vida. Perdão, salvação, transformação e 
mudança de vida é o chamado de Jesus para os que ingressam no Seu Reino! 
      Hoje você está sendo chamado por Deus para mudar de vida, se arrepender dos seus pecados e 
entrar no Reino dos céus. Qual a sua decisão? 
 
III- O REINO DE DEUS É UM REINO DE MILAGRES – Mateus 9:35 

       Por onde Jesus passava, curava os enfermos das mais variadas doenças, expulsava demônios 
e levava uma palavra de ânimo, esperança, alegria e salvação. E como as pessoas gostavam de 
ouvi-Lo e se maravilhavam com os seus milagres! As multidões O seguiam dia após dia para ver a 
Jesus, tocar nEle, receber a bênção, contemplar os Seus milagres. Vemos que ainda hoje as 
pessoas ficam maravilhadas com os milagres que Jesus opera, com as libertações e expulsão de 
demônios, mas muitos ficam só na contemplação, não tomam uma decisão firme para segui-Lo! 
      Você está precisando de um milagre? Quer que a gente ore por você? Você gostaria de entregar 
a sua vida, o seu coração para Jesus? 
 
CONCLUSÃO: É chegado a vós o Reino de Deus! O que você está esperando para ingressar nesse 
Reino que nos enche de Esperança, que nos leva a Mudança de Vida e nos presenteia com 
milagres? Venha para Jesus! 
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