
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Série: Céu na Terra  
Estudo de Célula 
Mensagem 01 
Tema: Venha o teu Reino 
 
 Mateus 6.10 
“Venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim 
na terra como no céu;” 
 
Introdução 
Estamos iniciando a série “Céu na Terra”, na qual 
estudaremos um pouco sobre o estabelecimento 
do Reino de Deus na Terra. 
Nossa cultura e entendimento acerca de Reino de 
Deus é muito superficial. 
Podemos até adquirir uma grande quantidade de 
informações sobre as coisas do Reino de Deus,  
mas o entendimento só vem pela revelação do 
Espírito.  
Entendimento é muito mais do que um apanhado 
de informações. 
Antes que existisse qualquer tipo de Reino, Deus 
já existia. 
Antes que qualquer coisa fosse, Deus é. 
A palavra DEUS denota auto existente ou auto-
suficiente 
Deus nos criou a sua imagem e semelhança. 
Deus é espírito, assim somos seres espirituais. 
Deus nos criou como embaixadores do céu na 
terra. 
Fomos colocados como representantes do céu na 
terra, para o estabelecimento do governo do céu 
na terra. 
O homem recebeu autoridade para dominar a 
terra e o que nela há. 
E Deus quer nos levar ao entendimento espiritual 
do estabelecimento do seu Reino aqui na Terra. 
A vontade de Deus é que possamos viver o céu 
na terra 
Que venha o Reino de Deus. 
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1. A criação do homem e o estabelecimento 

inicial do Reino de Deus 
Gn 1:1 
“No princípio, criou Deus os céus e a terra.” 
Gn1:27 
“Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à 
imagem de Deus o criou; homem e mulher os 
criou.” 
 
O propósito do Deus invisível seria estabelecer o 
seu reino por sua criação visível. 
A criação da terra, não foi um acidente, tudo foi 
planejado e executado por Deus. 
Fomos criados à imagem e semelhança 
Temos em nós a essência de Deus 
Para que possamos dominar e governar toda a 
terra. 
 
 
2. A perda do domínio do homem através do 

pecado 
Deus constitui Adão e Eva como soberanos sobre 
a terra. 
Deus deu a eles o pleno domínio para 
estabelecimento do Reino. 
Mas eles se permitiram serem enganados pela 
serpente, que personificava satanás, perdendo 
assim a autoridade e o domínio sobre a terra. 
O pecado de desobediência de Adão trouxe 
morte espiritual, que é a separação de Deus. 
O homem foi desqualificado para representar o 
Reino dos Céus na terra. 
Perdeu a honra de representar o Reino de Deus 
na terra. 
Como consequência dessa escolha, passou a 
viver: medo, vergonha, dor e todo o tipo de 
necessidade. 
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3. O caminho para restabelecimento do 

Reino de Deus na terra 
João 11:25 
“Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. 
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá;” 
 
Jesus veio para trazer de volta o Reino de Deus. 
Um Reino de justiça, de paz e de alegria. 
Em Jesus fomos resgatados e justificados para 
nos tornarmos agentes do estabelecimento do 
Reino de Deus nesta terra. 
Jesus quebra a consciência de escravos e nos dá 
a mente de filhos. 
 
Conclusão 
Fomos criados à imagem e semelhança de Deus 
para estabelecimento do governo do Reino de 
Deus na terra. 
Deus nos deu todo o domínio da terra, mas pela 
desobediência de Adão entrou a morte na terra e 
o domínio foi perdido. 
Jesus veio para resgatar esse domínio e pela 
obediência de Jesus recebemos a vida e 
podemos nos tornar novamente embaixadores do 
Reino de Deus na terra. 
Em Jesus podemos viver o céu na terra. 
 
Para refletir 
A proposta de Deus em estabelecer seu Reino da 
terra é que vivamos a plena liberdade em Cristo 
Jesus. 
 
Para Aplicação 
Está em você a decisão de viver como 
embaixador do Céu na terra. 
A Palavra de Deus nos orienta como podemos 
viver o Reino de Deus na terra.  
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