
Já estamos na Terceira Semana. Lembre-se que você pode fazer sua reunião pelo WhatsApp ou Apli-
cativo Zoom. A duração da reunião deve ser de até 40 minutos.

Roteiro: 
1- Invista um tempo de oração antes de iniciar a reunião. Declare a benção do Senhor sobre cada 
tema.  
2- Seja alegre e motivador com os participantes  
3- Antes de começar a reunião faça com descontração e muita leveza, pergunte como estão?  
4- Quando der o horário, inicie com uma oração pedindo a direção do Espírito Santo  
5- Comente o proposto destas 8 semanas, a importância da perseverança e também de convidar mais 
alguém para a px semana  
6- Leia a oração toda ( Mateus 6.9 a 13 )

Terceira Lição: Venha a nós o Teu Reino… 
Já aprendemos sobre a paternidade de Deus e sobre a santidade que há em Seu nome. Hoje, declara-
remos a vinda do Reino de Deus.

Jesus, ao declarar isso, está instituindo uma série de verdades preciosas e precisamos aprender a dis-
cerni-las!

1. Em que consiste o Reino de Deus

O Reino de Deus não é uma criação imaginária ou um lugar utópico. O reino de Deus é algo que po-
demos instituir e viver hoje! Quando declaramos a vinda do Reino de Deus, estamos declarando os va-
lores e padrões Dele, e a bíblia já declara em que consiste este reino:

Pois o Reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder.  
1 Coríntios 4:20

Quando declaramos a vinda do Reino de Deus, estamos declarando que o poder de Deus é o que rege 
nossas vidas. Não somos conduzidos por notícias. Não nos movemos por diagnósticos ou palavras de 
homens. 

Nós vivemos pelo poder de Deus que em nós opera!  

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão 
acrescentadas a vocês. 
Mateus 6:33  

2. Reino é comandado por um Rei

Um reino é governado por um rei. Sua palavra está acima de todos e uma direção dele muda tudo!

Daquele momento em diante Jesus passou a pregar e dizer: “Arrependei-vos, porque é chegado 
o Reino dos céus! 
Mateus 4:17

Jesus nos deu autoridade para dizer “Venha a nós o teu Reino”, porque Ele mesmo já havia instituído 
que havia chegada a hora para a vinda dele. Quem nos deu essa autoridade foi o próprio rei. Jesus!

O nome de Jesus está acima de todo nome. Acima do diagnóstico. Acima das notícias. Acima das esta-
tísticas. Acima do medo. Acima de todo mal. Quando declaramos a vinda deste Reino, estamos decla-
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rando que o que vale para nós é a palavra do Rei! 
Pergunte para o irmãos que estão no pequeno grupo se já existe alguma notícia nestes dias que 
eles temem receber, ou que já receberam e que precisam da intervenção do Rei Jesus? Seja na 
saúde, nas finanças ou qualquer outra área.

Conclusão: 
Para ter direito à viver neste Reino e debaixo dos padrões do Reino, é necessário seguir a direção do 
rei:

Em resposta, Jesus declarou: "Digo a verdade: Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nas-
cer de novo".  
João 3:36

Se já nascemos de novo em Jesus, temos direito a ser parte neste reino! Podemos nos mover segundo 
a direção do Rei e crer em Seu poder. Podemos, hoje, declarar o poder do Rei sobre toda situação que 
estivermos enfrentando. O nome de Jesus é poderoso acima de tudo e todos!

Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, 
para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda lín-
gua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 
Filipenses 2:9-11  
 
Continuação | Roteiro: 
7- Após a palavra gere uma motivação para a próxima semana  
8- Pergunte se tem alguém com pedidos de oração, e você orar declarando a palavra de vitória.
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