
  

O REINO DE DEUS 

“Um lugar das infinitas possibilidades” 

 

E disse o Senhor: Se tivésseis fé como um grão de mostarda, 

diríeis a esta amoreira: Desarraiga-te daqui, e planta-te no mar; 

e ela vos obedeceria. Lucas 17:6 

O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as 

vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 

4:19 

 

 Nosso exemplo hoje será o Senhor Jesus que mesmo 

estando entre os humanos, não perdeu Sua IDENTIDADE, Suas 

decisões e ações foram tomadas na perspectiva do REINO DE 

DEUS – (Um lugar onde Deus governa, onde as leis são outras). 

 

Multiplicando pães e peixes 

E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? Ide ver. E, sabendo-o 

eles, disseram: Cinco pães e dois peixes. Marcos 6:38 

  Necessidade enorme (multidão faminta), 

 Distante da cidade e das padarias e mercados (teve que se 

virar com o que tinha) 

 Sua primeira atitude foi se voltar para Deus dando-lhe graças. 

 

Transformando Água em Vinho 

E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não têm vinho. 

Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é 

chegada a minha hora. 

Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos 

disser. 

E estavam ali postas seis talhas de pedra, para as purificações 

dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. 

Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-

nas até em cima. 

E disse-lhes: Tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. 

E, logo que o mestre-sala provou a água feita vinho 

João 2:3-9 

 

 Necessidade urgente 

  

Trabalhou com o que tinha em mãos 

Toda a água que passou pelas mãos de Jesus foi 

transformada em vinho bom. 

 

 



COLOCANDO DUAS MOEDAS NA BOCA DE UM PEIXE 

 

Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o 

anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, 

encontrarás um estáter; toma-o, e dá-o por mim e por ti. 

Mateus 17:27 

 

 Um problema emergente, Jesus escolhe o caminho do 

SOBRENATURAL, colocar dinheiro na boca de um peixe no fundo 

das águas. 

 Destaco aqui que Ele utilizou as habilidades de pescador de 

Pedro, e o SOBRENATURAL aconteceu. 

 

O sobrenatural do Reino de Deus não precisa de muito para se 

manifestar. 

 

Aplicação 

 A Igreja do Senhor Jesus ficou com o Legado para continuar 

as Obras do Senhor Jesus. 

 

Ouse, 

Creia,  

Faça... 

 

Amém, 

Pr. José Hilton 

15 de Novembro de 2020. 

 

- - - - - - - - - - 

 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO PARA O CULTO PRESENCIAL: 

https://linktr.ee/cgsorocaba  

BAIXE O MATERIAL DE APOIO DESTA PREGAÇÃO: 

https://www.cgsorocaba.com.br/mensagens/ 

Visite nosso site: 

https://cgsorocaba.com.br/ 

Nos encontramos todos os Domingos, as 10h.  

Nossos encontros são presenciais e online. 

Siga-nos no instagram: 

https://www.instagram.com/cgsorocaba/ 

Curta-nos no Facebook: 

https://www.facebook.com/comunidadeda... 

 

- - - - - - - - - - 
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