
O REINO DE DEUS 

O TRONO DE DEUS, UM LUGAR INCRÍVEL! 

 

Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, 

para que possamos alcançar misericórdia e achar 

graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.  

Hebreus 4:16 

 

Marcos 1: 14 – Jesus segue após o batismo pregando o 

Reino de Deus. 

Lucas 9:2 – Jesus envia seus primeiros discípulos para 

pregarem o Reino de Deus. 

Atos 28:31 – Os próximos discípulos continuaram o 

mesmo caminho deixado pelo mestre. 

Dias atuais... O que eu e você estamos fazendo nesta 

geração e ao redor da nossa vida? 

 

- Derrubando alguns mitos: 

- Estudar teologia, Escola de profetas, escola de oração, 

cursos bíblicos, curso para noivos, curso para casais e 

muitas outras coisas parecidas NÃO É E NEM SIGNIFICA 

QUE ESTOU PREGANDO O REINO DE DEUS. 

- O REINO DE DEUS TRAZ TRANSFORMAÇÃO 

(EXPERIENCIA) DE DENTRO PARA FORA. Ao que 

chamamos de NOVO NASCIMENTO. Reflita sobre isto, 

NÃO que as coisas que listei não são importantes, elas 

têm o seu lugar, porém não substitui a necessidade de 

SEGUIRMOS O QUE O MESTRE ORDENOU. 

 

O TRONO 

Fala de um lugar específico que Deus estabeleceu para 

atender seus filhos. 

O trono fala de AUTORIDADE que governa um senhorio, 

ao qual devemos DEVOÇÃO E HONRA. 

SE ACHEGAR- uma aproximação confiante, coração 

cheio de fé que seremos atendidos e não rejeitados. 

 

ALCANÇAR MISERICÓRDIA 

(Não receber o que merecemos – castigo, punição, 

rejeição, maldição, etc.). 

Onde o AMOR DE DEUS se mostra em não dar o que 

merecemos por sermos pecadores e falhos e finitos. 

 

 



 

ACHAR GRAÇA 

(Receber tudo o que NÃO merecemos – perdão, benção, 

unção, ajuda, apoio, consolo). 

Ou seja, somos HERDEIROS DE DEUS e CO-

HERDEIROS com Cristo, ou seja, tudo o que Cristo tem é 

nosso também. 

 

 

SERMOS AJUDADOS 

Derrubando alguns mitos: - Deus NÃO vai te ajudar a 

ganhar dinheiro, arar a terra, plantar ou colher. 

Esta AJUDA é para sermos melhores: filhos, pais, maridos 

ou esposas. 

Esta ajuda vem também através do batismo com o Espirito 

Santo, quando somos revestidos para uma vida vitoriosa 

em meio aos problemas do dia a dia. 

 

PLANO DE AÇÃO PARA OBEDECER Ao TEXTO 

Preciso de reuniões específicas, como reunião de oração, 

vigílias, encontros especiais, etc... 

A resposta é NÃO. Pois o escritor fala através de sua 

própria experiência e não de algum movimento, Então EU 

é que decido fazer isto na minha casa mesmo e eu posso 

determinar a prática com mais ou menos intensidade, de 

acordo com as necessidades minhas. 

O Caminho está aberto pelo sangue de Cristo, o Selo é o 

Nome do Senhor Jesus. Então vamos! 

 

Amém, 

Pr. José Hilton, 18.10.20 


