
O REINO DA GRAÇA 
E DA GLÓRIA 



Qual reino, reina sobre nós?

Quando começará o reino da glória?

Quem estabelecerá esse reino e quem reinará?



1 ) A quem confiou Deus Seu reino na terra e o que fez o 
homem?



E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a 
nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as 

aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o 
réptil que se move sobre a terra.

Gênesis 1:26



2 ) Que fez o homem com esse reino?



Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo 
pecado a morte, assim também a morte passou a todos os 

homens por isso que todos pecaram.

Romanos 5:12



Com a queda do homem, o mundo passou ao domínio do 
inimigo e enquanto Cristo não voltar, ele reinará. Deus nos 
convida a entrarmos no reino Dele pela fé, para isso 
precisamos nos separar do reino da morte e irmos para o 
reino da vida, tornando-nos Seus súditos. O reino da graça e 
da glória nos espera.

A nossa dor e sofrimento pode durar uma vida, mas um dia 
ela terá fim.



3 ) A que trono somos chamados a chegar, para alcançar 
misericórdia?



Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a 
confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos 

graça que nos ajude no momento da necessidade.

Hebreus 4:16

Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, 
pela fé nele.

Efésios 3:12



Existe um reino a nossa espera e lá encontraremos misericórdia, 
para todas os nossos problemas. Mesmo diante de tantos 
problemas e necessidades, Deus nos convida a nos aproximarmos 
pela fé e assim, termos ajuda as nossas almas.

O trono da graça, não existe apenas para aceitamos, mas para 
vivermos nele e através dele. Enquanto vivermos aqui, precisamos 
da graça salvadora de Nosso Senhor. 



4 ) O povo de Israel, imaginava que o Messias estabeleceria 
o reino quando Ele aparecesse. Segundo Jesus quando 

esse reino seria estabelecido?



Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os 
anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial.

Mateus 25:31

Pois o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com os 
seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo 

com o que tenha feito.

Mateus 16:27



O povo de Israel, esperava a glória do Messias no seu tempo e não 
foi diferente com os discípulos, mesmo após a ressurreição de 
Cristo, eles imaginavam uma intervenção divina de imediato (Atos 
1:6-7). O Rei de Israel tinha sido rejeitado, pois a Sua glória 
espiritual não foi vista, porém ela um dia será manifesta. Jesus 
apontou para o futuro, quando falou ao Sumo Sacerdote: “Tu o 
disseste; entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho 
do homem assentado a direita do Todo-poderoso e vindo sobre as 
nuvens da céu”. Mateus 26:64



5 ) Onde está o reino de Deus neste momento?



Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre 
quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: O Reino de 

Deus não vem de modo visível,

nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de 
Deus está entre vocês.

Lucas 17:20,21



Jesus esclareceu: “Meu reino não é deste mundo...” Enquanto esse 
reino não chega, podemos receber o reino espiritual neste 
momento. No futuro um reino literal, será estabelecido e 
viveremos como súditos, neste mundo renovado e tendo Jesus 
como nosso Rei e Senhor.

Como você recebe o reino de Deus em seu coração? Tem você 
vivido e se comportado como súditos de um reino celestial?



6 ) Quem deu o reino a Cristo e quem vai sentar-se e julgar 
as doze tribos de Israel?



E eu lhes designo um Reino, assim como meu Pai o 
designou a mim,

para que vocês possam comer e beber à minha mesa no 
meu Reino e sentar-se em tronos, julgando as doze tribos 

de Israel.

Lucas 22:29,30



Deus, o Pai, deu um reino a Cristo e Ele compartilha conosco. O 
mesmo reino glorioso que um dia foi entregue a Adão e Eva. Cristo 
não deixou por herança aos seus discípulos nem um tostão, nem 
mesmo suas vestes, mas aqui é prometido aos doze discípulos 
que eles julgariam as doze tribos, não neste mundo que vivemos, 
mas em um reino de glória e majestade.

Não só os discípulos, mas todos os santos um dia julgará o 
mundo (1Corintios 6:2), não para mudar o julgamento de Deus, 
mas Ele nos mostrar Sua Justiça.



7 ) Qual foi a promessa de Deus para Davi?



Tu disseste: Fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu 
servo Davi:

Estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu 
trono por todas as gerações. 

Salmos 89:3,4



8 ) Quem nasceu para perpetuar o trono de Davi?



Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o 
principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu 

nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da 
Eternidade, Príncipe da Paz.

Isaías 9:6



O pacto que Deus firmou com Davi, não ficou apenas neste 
mundo. Não foi apenas de uma descendência reinando pelas 
gerações seguidas. Mas um pacto, além desta vida, um pacto de 
Um Descendente Eterno.

Deus também fez um pacto com todos nós. Uma promessa de 
restauração de todas as coisas. O pacto que Deus fez com a 
humanidade, Ele cumpriu enviando Seu Filho e nos comprando do 
inimigo, e quem não vem buscar aquilo que comprou?



9 ) Enquanto estava na terra, Jesus não ocupou trono. Mas 
quando Ele foi levado aos céus, onde Ele sentou-se?



Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu 
trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu 

Pai em seu trono.

Apocalipse 3:21



João nos mostra que todo o poder e toda autoridade tem uma 
origem, repousa em um Deus que reina. Aqui podemos ver 
claramente que o Filho senta no trono com Seu Pai. A autoridade 
real de Cristo é doada a Ele na qualidade de Filho de Deus e Ele 
nos dará na qualidade de irmãos Dele e também como filhos de 
Deus.

Como você se sente sabendo que irá receber um reino? Que será 
súdito nesse reino glorioso? 



10 ) Como estava profetizado essa vitória?



O Senhor disse ao meu Senhor: "Senta-te à minha direita 
até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus 

pés".

O Senhor estenderá o cetro de teu poder desde Sião, e 
dominarás sobre os teus inimigos!

Salmos 110:1,2



Neste texto messiânico, podemos ver o SENHOR falando ao 
Senhor. Profeticamente, Yahweh, o SENHOR, fala a Adonai, 
o Rei Messias. A ordem é “senta-te a minha direita” que Eu 
te darei os reinos por herança.

Se o próprio Cristo sentou e soube esperar, porque nós 
muitas vezes não temos esperança?



11 ) Onde Jesus está assentado?



Mas quando este sacerdote acabou de oferecer, para 
sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à 

direita de Deus.

Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos 
sejam colocados como estrado dos seus pés;

Hebreus 10:12,13



Enquanto que os sacerdotes entravam e saíam em pé, de Cristo é 
nos informado que Ele se “assentou”, o que mostra que ele 
consumou a sua obra e descansou. Não por Ele estar cansado, 
mas porque Ele confiou em Seu Pai e Seu Deus.

Temos nós confiado em Deus? Temos nós sabido esperar? Ou 
estamos andando de um lado para outro, sem esperanças?  



12 ) Como Daniel viu Cristo recebendo o reino?



Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de 
um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se 

aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença.

A ele foram dados autoridade, glória e reino; todos os 
povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. 
Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu 

reino jamais será destruído.

Daniel 7:13,14



Nabucodonosor, sonhou com um reino Eterno (Daniel 2:44-45). No 
momento ele não aceitou, teve de viver como um animal (Daniel 4) 
para aceitar. A profecia, nos revela o Filho do Homem, recebendo 
um reino que não será jamais destruído, um domínio eterno que 
não acabará.

A visão do Filho de Deus recebendo o reino (versos 13-14), foi 
entre visões de guerra, angústia e desespero, um momento de 
incerteza. Deus o revelou neste momento para lhe dar esperança e 
confiança no Todo Poderoso.



13 ) Quando Cristo sentará em seu Reino de glória?



Quando o Filho do homem vier em sua glória, com todos os 
anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial.

Mateus 25:31

O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no 
céu que diziam: O reino do mundo se tornou de nosso 

Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.

Apocalipse 11:15



Jesus pediu ao Seu Pai a mesma glória que Ele tinha antes 
da criação do mundo (João 17:5) e Ele virá não só na glória 
de seu Pai, mas em sua própria glória. Na parábola de 
julgamento (Mateus 25:32-34), o  justo e o ímpio aqui 
habitam juntos, nas mesmas cidades, igrejas e famílias, e 
nem sempre são diferenciados uns dos outros; porém, 
naquele dia serão separados e revelados quem é “cabrito” e 
quem é “ovelha”. 



14 ) Desde quando estava preparado esse reino?



Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, 
benditos de meu Pai! Recebam como herança o Reino que 

lhes foi preparado desde a criação do mundo.

Mateus 25:34



Que dia, que felicidade será quando os santos possuírem o 
reino. Tudo que temos aqui, por mais valor que tenha, não é 
nada comparado ao que vamos receber. O Pai o preparou 
para nós na grandeza de sua sabedoria e poder e o Filho o 
comprou para nós, com Seu sangue. Esta felicidade está 
reservada somente para os santos, e eles para ela, desde a 
eternidade.

O que você daria para estar neste reino?



15 ) Qual parábola exemplifica o reino da graça e da glória?



E, ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, e contou uma 
parábola; porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que 

logo se havia de manifestar o reino de Deus.

Disse pois: Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a 
fim de tomar para si um reino e voltar depois.

E, chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas, e disse-lhes: 
Negociai até que eu venha.

Lucas 19:11-13



Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele 
embaixadores, dizendo: Não queremos que este reine sobre nós.

E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse 
que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, 

para saber o que cada um tinha ganhado, negociando.

Lucas 19:14,15



Esse nobre é Cristo Jesus. Quando ascendeu para junto do 
Pai, assentou-se no trono do Pai, trono que, enquanto durar 
o tempo de graça, é o trono de graça. Logo receberá Ele o 
Seu reino de glória e voltará para reinar aqui nesta terra 
renovada. Mas enquanto isso não é uma realidade literal, 
Ele nos deu “minas” para “negociar”.

O que estamos fazendo com as “minas” que Ele nos deu?



Conclusão:
Deus criou um reino e o deu ao homem para governar, 
porem com a sua queda esse reino foi usurpado. Muitos 
ainda são súditos desse reino de pecado, “pois aquele que é 
vencido fica escravo do vencedor” (1Pedro 2:19). Cristo 
resgatou esse reino e agora pela fé, vivemos no reino da 
graça, porém Ele um dia estabelecerá o reino da glória que 
durará para todo o sempre. Amém.



Por João Carvalho  |  (83) 9.9610.8514        https://www.facebook.com/Revelações de Jesus Cristo

https://www.facebook.com/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48

