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Seminário Valores do Reino 

 
8. O Poder do Reino 

 
 Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. - 1 Coríntios 4:20  
 
 Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de 
 sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, 
 - 1 Coríntios 2:4  
 
 porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas 
 também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como  
 procedemos entre vocês, em seu favor.  - 1 Tessalonicenses 1:5  
 
Quando o Senhor Jesus veio anunciando a chegada do Reino de Deus, Ele estava 
declarando guerra contra o reino do maligno. A prova que o Reino de Deus 
verdadeiramente chegou em nosso meio está na manifestação do poder de Deus, 
destruindo as obras do inimigo: 
 
 Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do 
 batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito 
 Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos 
 os oprimidos pelo Diabo, porque Deus estava com ele.- Atos 10:37 e 38 
 
 ... Para isso o Filho de Deus se manifestou: para destruir as obras do Diabo. 
 - 1 João 3:8b 
 
Vamos ler Lucas capítulo 11 versículos 14 a 23. 
 
Na sua parábola do valente (homem forte) que foi vencido por um mais forte que ele, o 
Senhor Jesus está mostrando que o Reino de Deus entra em conflito, em batalha, com 
o reino do inimigo, e o vence. A expulsão de demônios é uma prova do poder do Reino 
de Deus, e da soberania do seu Rei. 
 
Em Lucas capítulo 4 versículos 18 e 19 nós vemos o “currículo ministerial” do Senhor 
Jesus, a Sua declaração de guerra contra o inimigo, satanás: 
 
 “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas 
 novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e 
 recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da 
 graça do Senhor”. - Lucas 4:18 e19 
 
O ministério do Senhor Jesus incluiu: 

· A evangelização dos pobres (o anúncio da Boa Notícia do Reino) 
· A declaração de liberdade para os cativos 
· A restauração de vista para os cegos (a cura das enfermidades) 
· A libertação dos oprimidos 
· O anúncio do “ano da graça do Senhor” (“O tempo é chegado... O Reino de 

Deus está próximo..." - Marcos 1:15) 
 
A salvação, libertação e cura são todos atos de guerra contra o reino do maligno, que 
mostram o poder e autoridade de nosso Rei: 
 



 Reunindo os Doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os 
 demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o Reino de Deus e a curar os 
 enfermos. - Lucas 9:1 a 2 
 
Estes sinais comprovam a validade e verdade de nossa mensagem a respeita do Reino 
de Deus: 
 
 E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. 
 Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes 
 sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios; 
 falarão novas línguas; pegarão em serpentes; e, se beberem algum veneno 
 mortal, não lhes fará mal nenhum; imporão as mãos sobre os doentes, e estes 
 ficarão curados”. - Marcos 16:15 a 18 
 
 Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte; e o Senhor cooperava 
 com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. 
 - Marcos 16:20  
 
 Assim detiveram se muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o 
 qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de 
 Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. - Atos 14:3 
 
 Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu 
 intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a 
 Deus,  pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de 
 Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, proclamei plenamente 
 o evangelho de Cristo. - Romanos 15:18 e 19 
 
 como escaparemos, se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, 
 primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. 
 Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos 
 milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade.  
 - Hebreus 2:3 a 4 
   
Então, se o Reino de Deus já está presente na terra, crescendo e vencendo contra o 
reino do maligno, será que teremos tudo que buscarmos aqui? Será que todos serão 
curados, todos libertos, todos salvos? 
 
A reposta à esta pergunta é que o Reino de Deus chegou com Cristo, está presente e 
crescendo na terra, mas ainda não chegou na sua plenitude. Um dia, sim, o Rei voltará 
e reinará, e todos os seus inimigos serão derrotados: 
 
Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados.  
Mas cada um por sua vez: Cristo, o primeiro; depois, quando ele vier, os que lhe 
pertencem.  
 
 Então virá o fim, quando ele entregar o Reino a Deus, o Pai, depois de ter 
 destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até 
 que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés.  
 
O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele “tudo sujeitou debaixo de  seus 
pés”. Ora, quando se diz que “tudo” lhe foi sujeito, fica claro que isso não  inclui o 
próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo.  
 
 Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele 
 que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. 
 - 1 Coríntios 15:22 a 28 



 
Um dia o Reino será completo: 
 
 O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: 
 “O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará 
 para todo o sempre”. - Apocalipse 11:15 
 
mas até então buscaremos o avanço do Reino aqui na terra, orando e lutando como o 
Senhor Jesus nós ensinou: 
 
 Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. 
 - Mateus 6:10  
 
e vendo o Reino se manifestando com poder: 
 
 E lhes disse: “Garanto-lhes que alguns dos que aqui estão de modo nenhum 
 experimentarão a morte, antes de verem o Reino de Deus vindo com poder”. 
 - Marcos 9:1 
  
O nosso valor do poder do Reino de Deus se expressa: 

· em nosso desejo de ministrar para os enfermos e oprimidos 
· em nosso anseio de não somente pregar o Evangelho do Reino mas de ver o 

Reino se manifestando com poder 
 
Completa a Prova Nº 8. 
 


