O ministério do Reino
Nós temos visto nas aulas anteriores sobre a promessa do Reino, o cumprimento
da promessa, e as implicações deste Reino que é ‘Já’ e ‘ainda não’. A teologia do Reino
não é para ficar apenas na teoria, nós somos convidados a fazer parte dessa história.
Jesus inaugurou o eschaton, ele inaugurou o Reino de Deus. Esse poder do futuro
está disponível à Igreja.
Vamos ver como os poderes da era futura invadem o presente. O poder do futuro
está sendo revelado da mesma forma, através do Espírito Santo, como foi com Jesus?
Proclamação do Reino e demonstração do poder do Reino andam juntos
Jesus começou seu ministério com a proclamação de que o Reino estava próximo
(Marcos 1:14-15). Imediatamente houve uma ação: um homem endemoninhado foi liberto
(Marcos 1:27).
O Apóstolo Paulo também enfatizou a importância da proclamação e da
demonstração:
Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de
sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que
vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. (1 Coríntios
2:4)

Todo mundo pode participar
O que pode nos deixar nervosos, é que Jesus esperava o mesmo dos seus
discípulos, incluindo nós. Nós somos usados para trazer o Reino quando proclamamos
as palavras de Jesus e realizamos suas obras.
Nós estamos aqui para levar adiante a mensagem do Reino, essa proclamação
está dividida em três partes: expectativa, oração e proclamação.
1. Expectativa do Reino
A proclamação começa com a expectativa. Duas coisas geram a expectativa do Reino:
•

Revelação bíblica: encher nossas mentes com as Escrituras e com as promessas
do Reino encontradas na Palavra de Deus. Exemplos: o Êxodo, a aliança Davídica,
as promessas de Daniel, Isaías e dos outros profetas. Tudo traz expectativa para
clamarmos: ‘Venha o Teu Reino’. Nós devemos esperar que Deus faça hoje o
mesmo que Ele fazia nos dias da igreja do Novo Testamento.

•

Experiências com o Espírito Santo: quando nós vemos coisas acontecendo, nós
temos uma expectativa maior. Quanto mais vemos, mais esperamos ver.

Expectativa é sinônimo de Fé. Fé é como um músculo, se você alimenta e exercita
o músculo, o músculo cresce.
Alimentar sua expectativa/fé.
2. Oração do Reino
Não se trata apenas de orar. É orar: “Venha o Teu Reino” (Mt 6:10). Se tivermos
uma grande expectativa pela manifestação do reino de Deus, que é gerada pela Palavra
em nossos corações, então nós saberemos como orar ou como pedir a Deus.
A oração do Reino é feita no íntimo do coração, enquanto que a proclamação do
Reino é feita publicamente. A oração é o fundamento para a proclamação. Deus é
Soberano e escolhe quando agir, não dependendo do quanto nós oramos. Entretanto,
quanto mais expectativa nós temos, mais expectativa colocamos na oração e nossa
maneira de orar muda. A igreja primitiva orava com expectativa de ver Deus agir (Atos
4:23-31, 29-30). Quanto mais expectativa temos, mais oramos, e quanto mais oramos,
mais expectativa nós temos. Dessa forma, o Espírito Santo se torna presente e
começamos a nos sentir seguros de que Deus realmente pode agir enquanto oramos.
Orando assim, nós confiamos que algo pode e vai acontecer.
Uma coisa alimenta a outra.

3. Proclamação do Reino
Quando Jesus enviou seus discípulos, Ele disse a eles para proclamar (pregar) e
fazer as obras (curar os enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios – Mateus
10:7-8). As palavras (proclamação) trazem os eventos (obras) à realidade. A seguir,
Escrituras de envio:
•

Marcos 1:14-15, Lucas 4:16-21: Jesus anunciando Seu ministério.

•

Mateus 10:1-10, Lucas 9:1-6: Jesus envia os 12 discípulos com poder e autoridade
para fazer as mesmas obras.

•

Lucas 10:1-9: Jesus envia os 72. A missão não era apenas para os 12.

•

Mateus 28:16-20, Lucas 24;45, João 20:19-23, e Atos 1:1-11: Jesus envia os
discípulos antes de sua ascensão.

O Reino e a igreja
O derramar do Espírito Santo cobre todo o período da Igreja. Ele é Cristo conosco!
É o Espírito Santo quem capacita a igreja a continuar o trabalho de Jesus e faz com que
o Reino continue a se revelar.
Quando Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo foi enviado e derramado no
Pentecostes. O livro de Atos é a respeito da presença contínua do Jesus ressurreto em
sua Igreja, através do Espírito Santo.
O Espírito dá continuação no ministério do Jesus, como vemos isso no livro de
Atos.
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a
fazer e a ensinar. (Atos 1:1)

Atos do Espírito Santo
Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o Reino, Ele respondeu que eles
receberiam poder quando o Espírito Santo viesse (Atos 1:6-8). Portanto, o Reino viria
através do Espírito Santo. No Pentecostes Jesus trouxe o seu Reino majestoso para a
terra e, desde então, o Reino tem estado presente através do Espírito Santo. O Espírito
desceu sobre os discípulos e eles falaram em línguas, pregaram e testemunharam. Curas
ocorreram e a Igreja cresceu. O Espírito direcionou Paulo a levar o evangelho aos gentios.
A presença do Espírito Santo é a presença do governo de Jesus na terra.
Os atos dos Apóstolos
O livro de Atos é um registro dos atos do Espírito Santo, mas é também um
registro dos atos dos apóstolos. Jesus disse: “Vocês receberão poder quando o Espírito
Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém... até os
confins da Terra” (Atos 1:8).
Os atos da Igreja
Atos também registra as obras da igreja. A igreja anuncia o Reino, sempre com a
expectativa de que Ele virá a qualquer momento. A Igreja pode curar e expulsar
demônios, no poder do Espírito Santo. Onde o Espírito está presente o Reino está
presente. Vemos em Atos o evangelho sendo anunciado, através das missões e das
jornadas de Paulo, para Jerusalém, Judéia, Samaria e seguindo rumo aos confins da
terra. Onde os apóstolos iam, o Reino ia também.
Onde o Reino chega, a luz vence as trevas, curas acontecem e vidas são
transformadas. O livro de Atos é um livro propositalmente incompleto (Atos 28:31),
porque os atos do Reino continuarão através da Igreja, por todo o mundo, até Jesus
retornar.
Vamos ser parte dessa história… Vem Espírito Santo…

