
Leitura do Antigo Testamento: Daniel 12:1-13 – Leitura do Novo Testamento: Romanos 10:1-5

Eis o Rei
 “A Pregação do Reino”

 Mateus 4:17-25
Nos três primeiros capítulos de seu evangelho, Mateus delineou a majestade de Jesus ,
incluindo Sua linhagem real, Seu nascimento milagroso, a homenagem prestada a Ele pelos
magos, a forma como foi anunciado por João Batista, ungido pelo Espírito Santo e confirmado
pela voz de Deus Pai, e tudo isso em cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento
sobre o Messias.
No início do quarto capítulo, Mateus delineou o ministério de Jesus , incluindo transformar a
água em vinho, curar o filho do Nobre, assegurar à mulher no poço o perdão de Deus de seus
pecados, se ela o confessasse como seu Salvador e Senhor. .

Mateus nos mostrou como Deus usou a resposta do povo ao Seu ministério para guiá-lo a
Cafarnaum , a cidade que o profeta Isaías disse que o Messias apareceria como uma luz no
meio das trevas.

Em Mateus 4:17-25 , Mateus passou da majestade e ministério de Jesus para a mensagem de
Jesus.
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1. Proclamação do Reino de Jesus – Vs. 17 – “Desde então
começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está
próximo o reino dos céus”.
Por que Jesus chamou o povo para “arrepender-se!”

“Desde aquele tempo” – a Antiga Aliança chegou ao fim; a Nova Aliança estava
começando; Jesus foi enviado ao mundo para proclamar ao mundo a mensagem final de
redenção de Deus.

Hebreus 1:1-2 – Deus falou com as pessoas no Antigo Testamento através de vários
métodos, mas a palavra final de Deus para a humanidade foi Seu Filho, Jesus.

“Arrependa-se” – ter uma mudança de coração e uma mudança de mente sobre Deus que
resulta em uma vida transformada. “Pecado” não é apenas os atos de maldade que o homem
comete, mas é a incredulidade do homem no plano de Deus para o mundo e no propósito do
homem para a vida no mundo que Deus criou.
“Reino dos Céus” – a autoridade e poder soberanos de Deus sobre o mundo e sobre toda a
humanidade. Embora o reino de Deus não esteja na terra neste momento, ele é revelado
através daqueles que O recebem como “governante” de seus corações.

Jesus pregou o Reino dos Céus:

Com certeza – Ele os chamou para mudar sua visão de Deus e seu propósito para a
vida – para buscar primeiro Seu Reino e Sua justiça e permitir que Ele governe em
suas vidas.

Com urgência – Ele foi a palavra final de Deus – Sua vinda começou o reino de Deus,
mas também começou a contagem regressiva para o dia em que Ele voltaria e
estabeleceria Seu reino na terra.
Com gravidade – Ele sabia que aqueles que rejeitassem Seu convite passariam a
eternidade no reino das trevas, do qual não há escapatória e do qual não haverá fim.

2. A Expansão do Reino de Jesus – Vs. 18-22 – “Sigam-me, e eu
os farei pescadores de homens”. 
 Jesus deu cinco “chamados” aos Seus discípulos com cada chamado exigindo um nível mais
profundo de compromisso:

Houve a chamada de: Padroniza nossa chamada para:

Salvação – João 1:36ss – João Batista disse-lhes
para não segui-lo mais, mas seguir Jesus, e ao
fazê-lo, ele os “conduziu” a Jesus.

Salvação – nascer de novo pelo Espírito Santo –
dando-nos uma nova vida e um novo propósito
para a vida.

 

  Discipulado – Mateus 4 – Jesus os chamou para
“segui-Lo” – para aprender com Ele – para

Santificação – discipulado um a um – aprendendo
o que significa ser salvo.
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conquistar Seu coração para um mundo perdido.  

Compromisso – Lucas 5 – Jesus os desafiou a
parar de pescar “peixes” – a terminar suas
carreiras mundanas e se juntar a Ele na “pesca” de
homens.

Dedicação – abandonando tudo e seguindo a
Cristo para avançar Seu Reino.

 

Apostolado – Marcos 3:14 – Jesus os chamou
para Si e então os designou para sair e pregar o
evangelho com o mesmo poder que Ele tinha.

Separação – tempo a sós com Deus no “deserto”
– conhecendo-O plenamente; aprendendo a
confiar Nele completamente.

 

Proclamação – Mateus 10:1-5 – Jesus os chamou
para Si e os dotou com poder para exemplificar
como será a vida no Reino dos Céus – para
expulsar demônios e curar todos os tipos de
doenças.

Multiplicação – indo aonde Deus nos envia e
fazendo o que Deus nos equipa e nos capacita a
fazer para convidar as pessoas a entrar em Seu
reino.

 

3. A demonstração do Reino de Jesus – Vs. 23-25   – “E percorria
Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas,
e pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de
doenças e enfermidades entre o povo”.
Mateus usou três palavras para descrever as duas dimensões das credenciais messiânicas de
Jesus.

Sua Palavra –

Ensinar – explicar as Escrituras aos reunidos na sinagoga; mostrando como Ele
cumpriu os tipos e profecias do Messias.
Pregação – proclamando as Escrituras para aqueles que O ouviriam; mostrando-lhes
como poderiam entrar no Reino de Deus.

O trabalho dele -

Cura – evidenciando Sua divindade removendo a “maldição” do pecado; curando todo
tipo de doença e enfermidade; não apenas para o benefício daqueles que foram
curados – pois todos eles morreram, mas para provar que Ele era o Messias, que tinha
o poder de perdoar pecados.

Onde você está em seu crescimento pessoal e espiritual?

Você nasceu denovo? Você sabe, sem sombra de dúvida, que você é verdadeiramente salvo?

Você foi discipulado? Você sabe no que acredita, por que acredita e como vivê-lo?
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Você tem dedicado sua vida a Jesus? Você sabe que não é seu; que você pertence a Deus, pois
você foi comprado pelo sangue de Cristo?

Você já esteve no deserto com Deus? Você tem um relacionamento e comunhão pessoal e
íntimo com Ele que lhe assegura o Seu amor por você, pessoalmente?
Deus está usando você para atrair outros para o Seu reino? Quem estará no Reino de Deus
porque você os convidou e lhes mostrou o caminho?


