
O REINO DE DEUS! 

UM DEUS INFINITO! 

Então conheçamos, e prossigamos em conhecer ao Senhor; a sua 

saída, como a alva, é certa; e ele a nós virá como a chuva, como 

chuva serôdia que rega a terra.  Oséias 6:3 

 

 O Reino de Deus não é para ser definido em palavras. - é 

para se entrar NELE. 

 O Poder de Deus não é para mensurado ou medido, é para 

ser experimentado. 

 O Amor de Deus não é para ser entendido ou compreendido, 

é para ser recebido e experimentado. 

SOMOS IMPORTANTES PRA DEUS! 

Isaías 49: 15 e 16 – Um dia Deus tentou mostrar ao povo o quanto 

este povo era importante pra Ele. Então Ele usa uma figura de 

linguagem. Primeiro Ele usa a mãe que ama seu filhinho. 

 Depois Ele usa Sua mão, e diz que tatuou o nome Deles na 

palma da mão, ou seja, enquanto ele tivesse aquela mão, Ele se 

lembraria do Seu povo. 

 

ELE SE APRESENTOU COMO SENDO O “TUDO QUE 

PRECISAMOS PARA VIVER E SERMOS COMPLETOS” 

Êxodo 3:14 –Eu Sou o que Sou... “Eu Sou o que você precisa, e 

Sou mais”. 

Gênesis 22:8, 13-14 – Abraão precisava da provisão de um 

cordeiro, O Senhor se manifesta como Jeová Jiré – O Senhor 

proverá. 

Êxodo17:13 – 15 – Josué precisava de uma INSPIRAÇÃO de 

batalha, um comandante – Ele se manifesta como Jeová Nissi, o 

Senhor é minha bandeira. 

Juízes 6: 23 – 24 – Gideão estava envolvido em tantas desgraças 

da vida que seu coração não tinha paz, então O Senhor se 

apresenta com Jeová Shalon – O Senhor é paz. 

 

JESUS continuou a se colocar da mesma forma, ELE disse: Eu sou 

a Luz do mundo, Eu sou o pão vivo que desceu do céu, Eu sou a 

Água da vida, Eu sou o bom pastor, eu sou a porta de entrada para 

o reino de meu Pai. 

João 14: 8e 9 – Um discípulo pediu que Jesus lhe mostrasse o Pai, 

Jesus se indignou e disse: Quem vê a mim, vê o Pai. 

 

 Enfim, Nada de Deus é permitido se definir ou se colocar um 

ponto final ou dizer que se esgotou o assunto. Isto não se aplica 

com Deus e Seu Reino, sempre haverá mais e mais, pois Ele é 

mais. 

 

 Se a sua vida está vazia e depressiva, Ele é a resposta. 

Entregue – se completamente a Ele. 
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