
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Série: Céu na Terra  
Estudo de Célula 
Mensagem 03 
Tema: Jesus - A Chave de Acesso ao 
Reino de Deus 
 
Mateus 6.10 
 “Venha o teu reino; faça-se a tua vontade, assim 
na terra como no céu;” 
 
Introdução 
Na Série “Céu na Terra” temos estudado o 
estabelecimento do Reino de Deus na Terra. 
Ao estudarmos esse tema poderemos 
compreender que é possível viver 
verdadeiramente o Céu na Terra.  
Este versículo é um trecho do chamado “Sermão 
da Montanha”. 
O Evangelho segundo Mateus foi dividido em 5 
partes quanto a classificação dos seus assuntos. 
A primeira delas ficou conhecida como o “Sermão 
da Montanha” (Caps. 5, 6 e 7). Este nome foi 
dado aos ensinamentos de Jesus que ao ver uma 
grande multidão, sobe a um monte nas 
proximidades de Cafarnaum e começa a dizer: 
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque 
deles é o Reino dos céus”. -  Mateus 5:1.  
Dando continuidade, Jesus ensina muitas outras 
coisas, entre elas instrui sobre a Oração: 
Mateus 6:9-10) 
“Portanto, quando orarem, orem assim: Pai 
nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu 
nome; 
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim 
na terra como no céu;” 
Ao acompanharmos o ministério de Jesus, é fácil 
observarmos que o Reino de Deus era o tema 
principal em suas mensagens 
O Evangelho pregado, as parábolas, as orações, 
tudo era sobre o Reino de Deus. 
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Jesus nos ensina sobre a importância em 
priorizar a busca pelo Reino de Deus: 
 
Mateus 6.33 
“Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, 
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 
Aqui Jesus fala de prioridades, como é importante 
priorizarmos o Reino de Deus. Quando 
priorizamos, somos recompensados: as demais 
coisas serão acrescentadas”  
 
1. O Acesso ao Reino de Deus está no Novo 

Nascimento 
O acesso ao Reino de Deus e a vida eterna 
através no novo nascimento em Jesus. 
O Apóstolo Paulo apresenta o primeiro passo 
para o novo nascimento e para a salvação. 
Vejamos:  
 
Romanos 10:9-10 
“Porque, se com a tua boca confessares a Jesus 
como Senhor, e em teu coração creres que Deus 
o ressuscitou dentre os mortos, será salvo; pois é 
com o coração que se crê para a justiça, e com a 
boca se faz confissão para a salvação.” 
É impossível acessar o Reino de Deus sem 
reconhecer que Jesus é o Filho de Deus e sem 
recebê-lo com único Senhor em nossas vidas. 
 
2. Jesus nos torna participantes do Reino de 

Deus 
 
Em Mateus 4:23,lemos:  
“E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas 
suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, 
e curando todas as enfermidades e moléstias 
entre o povo.” 
No Reino de Deus há salvação, cura e também 
libertação. 
Primeiramente somos salvos, curados em nossas 
emoções e libertos. Depois somos convidados a 
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nos tornarmos participantes do Reino, levando 
salvação, cura e libertação. 
Tiago nos instrui:  
Tiago1:22 
“Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da 
palavra” 
 Em outras versões, “Participantes da Palavra” 
 
3. Jesus nos comissiona a estabelecer o 

Reino de Deus na Terra 
Jesus nos convidou e nos comissionou ao 
estabelecimento do Reino. 
 
Lemos em Mateus 28:18-20:  
 
“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: 
Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.  
 
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as 
coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu 
estou convosco todos os dias, até a consumação 
dos séculos.” 
 
Vs. 18 - “Todo poder no céu e na terra” - fala da 
conexão do seu Reino celestial com o terrestre; 
da mesma forma, encontramos esta conexão na 
Oração Modelo, “Venha o teu Reino, seja feita a 
tua vontade, assim na terra como no céu” - 
(Mateus 6:10b). Uma conexão é estabelecida. 
 
“Os Reformadores” utilizavam uma declaração 
que dizia: “Somos reformados para reformar”. Eu 
completaria está declaração, com a seguinte 
frase. Somos salvos para salvar, curados para 
curar e libertos para libertar. 
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Conclusão 
Nós podemos viver o Céu na Terra, acessando o 
Reino de Deus, através de Jesus.  
Jesus é acessível, seu Reino é acessível. 
Quando buscamos, o encontramos, quando 
encontramos podemos acessá-lo. 
 E ao confessá-lo como Senhor e Salvador, 
estamos declarando: Venha o teu Reino, 
queremos o teu reino em nós. 
Então somos salvos.  
Como salvos, somos convidados a sermos 
participantes do seu Reino: 
Indo – Pregando - Batizando – Ensinando 
Jesus estará conosco até a consumação dos 
séculos. 
 
Para refletir 
Somos reformados para reformar. 
 
Para Aplicação 
Sejamos praticantes e não apenas ouvintes de 
tudo aquilo que temos aprendido do Reino de 
Deus. 
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