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Quando oramos para o que é chamado de "Oração do Senhor," estamos 

pedindo a Jesus Cristo para ser o Rei Supremo de nossas vidas, como Ele 

está no céu hoje, e como Ele logo estará sobre toda a terra. 

• Enquanto Jesus não estava dando aos seus discípulos as palavras reais 

para orar, Ele estava dando-lhes um esboço do contexto, e o conteúdo 

de suas orações. 

o Versículo 9 – "Nosso Pai," – nossa rendição a Deus como Seu 

filho. 

o Versículo 10-13 – "Venha O Teu Reino,” – nossa vontade de 

permitir que Jesus Cristo governe e reine em nossos corações 

como Ele logo governará por toda a terra.   

o Versículo 13 – "Teu é o Reino, o poder e a glória,” – 

reconhecemos seu direito de governar e de reinar porque todo o 

poder no céu e na terra foi dado a Ele por Deus, o Pai. 

• Cada vez que oramos este modelo de oração, estamos pedindo que a 

vontade de Deus seja feita em nossas vidas, e que sua autoridade de 

Reino seja revelada através de nossas vidas, para que outros vejam 

Cristo em nós, e sejam atraídos por Ele. 
 



   Nesta série de sermões, delineamos os principais eventos proféticos que 

precedem o reinado milenar de Cristo na terra.  

• O Arrebatamento da Igreja – 1 Tessalonicenses 4:15-17 – este é o 

próximo evento no calendário profético de Deus. 

• Os crentes estão diante da Sede do Julgamento de Cristo – 1 

Coríntios 3:11-15 – cada crente dará conta de suas obras de justiça 

durante suas vidas na Terra. 

• Os incrédulos suportam a Tribulação – Mateus 24:21 – este evento 

de sete anos também é chamado de "Problema de Jacó,” "A 70ª 

Semana de Daniel,” "A ira de Deus,” – o anticristo governará o mundo 

durante este tempo. 

• Os crentes participam do Casamento do Cordeiro – Efésios 5:25-

27, Isaías 54:5, Oséias 2:16-19, 2 Coríntios 11:2 – aqueles a quem o 

Senhor resgatou e redimiu estarão unidos com Ele em uma relação 

eterna como a de um casamento. 

• Os crentes retornam à Terra com Cristo para estabelecer seu 

Reino começando com a Ceia do Casamento do Cordeiro – 

Apocalipse 19:6-9 – esta celebração incluirá todos os santos de todas as 

idades, bem como aqueles que foram salvos durante a Tribulação. 

• Jesus vai inaugurar Seu reinado sobre a terra por 1.000 anos, 

durante o qual Ele irá: 

• Colocar para baixo toda a rebelião do homem e restaure a terra à 

sua antiga paz. 

• Vindicar e vingar a si mesmo, bem como todos aqueles que 

acreditaram nele. 

• Exaltar os santos de todas as idades para servir como sacerdotes e 

reis. 

• Julgar as nações de acordo com sua justiça. 

• Restaurar um governo justo e eterno por toda a terra.  

• Para restaurar todas as coisas como eram antes do pecado entrar 

no mundo e Deus condenou-o com uma maldição.  

• Daniel 2:44 – " Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará 

um Reino que não será jamais destruído." 

• Mateus 19:8 – Jesus se referiu a isso como uma "regeneração,” – um 

tempo de novo nascimento e nova vida. 

• Atos 3:19 – Lucas se referiu a isso como "tempos de refrescante,” 

quando a terra será inundada com a justiça de Deus. 

• Efésias 1:10–Paulo se referiu a isso como "um tempo de plenitude". 

• Filipenses 1:10 – Paulo se referiu a isso como "O Dia de Cristo". 

• Teólogos de antigamente referiam-se a isso como "Paraíso 

Recuperado,” como tudo voltará a ser como era quando Deus criou 

pela primeira vez os céus e a terra. 
 

 



1. A Inauguração – Como o Reino de Deus começará 

• O Reino não será realizado pregando seu evangelho.  

o Ao contrário dos Dominionistas, dos proponentes do Reino Agora, e 

dos envolvidos na Reforma Apostólica, o Reino de Deus não será 

introduzido pelo evangelismo mundial.  

o Nem Deus nos deu a autoridade espiritual para derrotar todo o mal 

antes que Cristo retorne. 

• O Reino não será provocado pela religião organizada. 

o O evangélico, seja sob a forma de litúrgicos ou Laodiceanos está 

caminhando em direção à apostasia, não ao reavivamento.  

o Sob a bandeira da unidade ecumênica, a religião organizada 

abandonou as doutrinas essenciais da fé Cristã, e apoia a religião de 

um mundo da Nova Ordem Mundial. 

•  O Reino não será provocado por nenhuma agência governamental ou 

esforço humanitário. 

o A paz mundial não será o resultado de bons pensamentos, boas obras 

ou uma conquista militar. 

• O Reino do Milênio será inaugurado por: 

o Revelação – Atos 1:9-11 – o Senhor voltará a esta terra. 

o Transformação – Romanos 8:18-24 – Jesus removerá a maldição do 

pecado sobre a terra. Isaías 35:1, Amos 9:13-15, Isaías 11:6, Isaías 

65:20, Isaías 2:4 

o Uma Prisão – Apocalipse 20:1ff – Satanás será amarrado 

acorrentado e lançado no poço sem fundo.  

• Os santos ressuscitados governarão e reinarão com Cristo durante o 

milênio. 

o Os Apóstolos governarão as 12 tribos de Israel. 

o O resto dos santos serão designados para servir como sacerdotes e 

reis em diferentes partes da terra.  

 

2. A Administração – Como o Reino vai operar – Apocalipse 20:4-6 – "E 

eles viveram e reinaram com Cristo por 1.000 anos."  

• Jesus Cristo governará e reinará nesta terra por 1.000 anos, como Ele 

está agora governando e reinando no Céu, e nós reinaremos com Ele 

como sacerdotes e reis sobre um território especificado da terra.  

• Jesus descreveu como a base do nosso serviço será decidida na 

parábola do Nobre em Lucas 19:12-27. 

• No dia em que todos queremos ouvir: "Bem feito, meu servo bom e 
fiel; você era fiel em pouco (enquanto na terra) você agora tem 

autoridade sobre dez cidades. 

• O que estamos permitindo que o Senhor faça através de nós hoje conta 

para a eternidade.  
 

 

 

 



3. A Consumação – Como o Reino concluirá 

 

• Apocalipse 20:3 – Satanás será amarrado e lançado no poço sem fundo 

por 1.000 anos, e depois será solto pouco antes do fim do Milênio. 

• O reino milenar é um reino "terrestre" que será povoado por povos 

terrenos, bem como santos glorificados. 

• O povo terrestre se reproduzirá depois de sua espécie, e depois de 1.000 

anos, haverá muitas pessoas terrenas, a maioria das quais serão 

incrédulos.  

• Para revelar sua verdadeira natureza, Satanás será libertado para atrair 

descrentes para si mesmo, e a Bíblia diz que o número deles será tão 

grande quanto a areia do mar.  

• Entenda isso: O Milênio será uma "Cultura Cristã!"  

o Jesus estará em Seu trono em Jerusalém – Ele poderá ser visto, 

ouvido e observado.  

o No entanto, um ambiente perfeito não pode criar um coração 

perfeito. 

o Jesus disse que, a menos que se renasça, eles não podem ver, 

compreender ou entender o Reino dos Céus.  

o Apocalipse 20:10 diz que aqueles que são enganados por Satanás 

serão devorados pelo fogo do céu, e então aquele que os enganou 

será lançado no lago de fogo, juntamente com a besta e o falso 

profeta, e eles serão atormentados dia e noite para sempre.  

o Apocalipse 21:6-7 diz que Jesus dará " de graça lhe darei da 

fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e 

eu serei seu Deus, e ele será meu filho."  
 
 

   O verdadeiro Crente anseia pelo dia em que Cristo retorna a esta terra 

para estabelecer seu Reino.  

• Sem a segunda vinda de Cristo não haveria um propósito real para sua 

primeira vinda. 

• A segunda vinda de Cristo é o ápice de Sua vida e sua obra. 

• A segunda vinda de Cristo é onde Ele finalmente recebe a justificativa, 

a glorificação, e a exaltação por toda a humilhação que Ele recebeu 

quando chegou à 2000 anos atrás.   
   

 "Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual 

o Senhor, justo juiz, me dará naquele Dia; e não somente 

a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. " 
 
 
 

2 Timóteo 4:8 


