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Lição 8: A Igreja e o reino de Deus

Venha o teu Reino!
Todos nós conhecemos a oração que Jesus nos ensinou em Mt. 6, que é a oração do
Pai Nosso. Nessa oração Jesus nos ensinou
a dizer “Venha o Teu Reino”, então aprendemos com essa oração que devemos pedir
para que Deus venha reinar sobre nossas
vidas famílias e nação. Em primeiro lugar,
vamos pensar em nossas vidas: Quem está
no trono de nossas vidas? Paulo disse “Vivo
não mais eu mas Cristo vive em mim”.
Então, para que Deus reine ele precisa ser
soberano sobre minha vida, precisamos não
apenas dizer mas viver essa oração. “Venha
o Teu Reino”, existe um louvor do grupo
Vyneard que diz assim:
“Reina em mim, com o teu poder
Sobre a escuridão,
Sobre os sonho meus
Tú és o Senhor de tudo que sou
Vem reinar em mim Senhor”
Para que Ele possa reinar precisa ser o Senhor de nossas vidas e esse deve ser o nosso
maior desejo que Deus venha reinar sobre
os nossos sonhos, temores e sobre nossas
vidas. Quando Deus reina em nossas vidas
assumimos um compromisso de participarmos da concretização para que se amplie
seu reino aqui na terra, seremos envolvidos
com o reino de Deus, seus valores e seus
propósitos e termos mais forças para não
sermos seduzidos pelas coisas deste mundo.
Quando oramos “Venha o Teu Reino”,
assumimos um compromisso com a
evangelização, o reino de Deus é
expandido, temos o desejo de

alcançar mais almas pra Jesus, e apresentar
esse reino maravilhoso do nosso Deus.
Jamais devemos limitar a nome e placa de
igreja, mas o Reino de Deus está para todo
aquele que permite Deus reinar.
Será que Deus já tem reinado em sua
vida, coração e sonhos? A atitude mais
sabia que podemos ter diante deste mundo
que nos cerca, onde todos os dias ouvimos
coisas tão terríveis é orar e deseja com toda
nossa alma:
“VENHA O TEU REINO!”
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