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Lição 10
28 de novembro de 2021

O ensino no ministério
de Cristo



Texto básico - Mateus 13:34-43
34. Jesus falou todas estas 

coisas à multidão por 
parábolas. Nada lhes dizia 
sem usar alguma parábola,

35. cumprindo-se, assim, o 
que fora dito pelo profeta: 
"Abrirei minha boca em 
parábolas, Proclamarei 
coisas ocultas Desde a 
criação do mundo".

36. Então ele deixou a 
multidão e foi para casa. 
Seus discípulos 

aproximaram-se dele e 
disseram: "Explica-nos a 
parábola do joio no 
campo".

37. Ele respondeu: "Aquele 
que semeou a boa 
semente é o Filho do 
homem.

38. O campo é o mundo, e a 
boa semente são os filhos 
do Reino. O joio são os 
filhos do maligno,



Texto básico - Mateus 13:34-43
39.e o inimigo que o 

semeia é o diabo. A 
colheita é o fim desta 
era, e os encarregados 
da colheita são anjos.

40."Assim como o joio é 
colhido e queimado no 
fogo, assim também 
acontecerá no fim desta 
era.

41.O Filho do homem 
enviará os seus anjos, e 
eles tirarão do seu 

Reino tudo o que faz 
tropeçar e todos os que 
praticam o mal.

42.Eles os lançarão na 
fornalha ardente, onde 
haverá choro e ranger 
de dentes.

43.Então os justos 
brilharão como o sol no 
Reino do seu Pai. 
Aquele que tem 
ouvidos, ouça”.



Ensino
O que é ser um bom professor?



O ensino de Jesus sobre
o Reino de Deus



O Reino de Deus

•Mateus: Reino dos Céus
•Marcos e Lucas: Reino de Deus
•Reino dos e Reino de Deus são o mesmo 
reino, sob um mesmo Rei e um só povo



O que é o Reino de Deus?

•É o Governo Soberano e 
Universal de Deus, nas 
esferas espiritual, física 
e histórica, sob a 
regência de Jesus 
Cristo!
•É um reino indestrutível 
e eterno

Dn 7.13-14: "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.”



O que é o Reino de Deus?

• O Reino de Deus já está instalado 
por Cristo e é anunciado pela Igreja
• At 28.23: “Assim combinaram 

encontrar-se com Paulo em dia 
determinado, indo em grupo ainda 
mais numeroso ao lugar onde ele 
estava. Desde a manhã até à tarde 
ele lhes deu explicações e lhes 
testemunhou do Reino de Deus, 
procurando convencê-los a 
respeito de Jesus, com base na Lei 
de Moisés e nos Profetas.”

• O Reino de Deus também está num 
processo escatológico de dominação
• Ap 11.15: “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".”



A Igreja prega o Reino de Deus

•Jesus anunciou o Reino de Deus: Mt 9.35 - “Jesus 
ia passando por todas as cidades e povoados, 
ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas 
do Reino e curando todas as enfermidades e 
doenças.”

•Jesus ordenou a igreja a fazer o mesmo: Mt 10.7 –
“Por onde forem, preguem esta mensagem: ‘O 
Reino dos céus está próximo’.”



As parábolas do Reino

•Anúncio do Reino pela IgrejaSemeador
Mt 13.1-8

•Ameaças ao progresso do ReinoJoio
Mt 13.24-30

•O desenvolvimento do ReinoGrão de Mostarda
Mt 13.31-32

•O crescimento do ReinoFermento
Mt 13.33



A ética do Reino de Deus
Uma nova Constituição no Sermão da Montanha

• Novo Reino, Novo Rei, Novas Leis – O Sermão da Montanha – Mt 5 a 7

Deus 
como 

referência

Novo 
padrão de 
comporta

mento

Amor
Reflexos 
com o 

próximo

Portanto, sejam perfeitos como 
perfeito é o Pai celestial de 

vocês.
Mt 5.48

Mas eu lhes digo: Amem os seus 
inimigos e orem por aqueles 

que os perseguem
Mt 5.44

Se a justiça de vocês não for 
muito superior à dos fariseus e 

mestres da lei, de modo 
nenhum entrarão no Reino dos 

céus. Mt 5.20

deixe sua oferta ali, diante do 
altar, e vá primeiro reconciliar-
se com seu irmão; depois volte 
e apresente sua oferta. Mt 5.24



Conclusão

Mt 7.13-14

• É importante 
fazer uma 
escolha sábia 
para a vida, 
entre os 
caminhos  
estreito e 
largo

Mt 7.17-19

• À semelhança 
da boa 
árvore, de 
fruto na vida 
espiritual

Mt 7.24-27

• A fé 
verdadeira 
suporta 
tempestade e 
provações

Mt 7.28-29

• Todos se 
maravilhavam 
com o ensino 
de Jesus



Próxima Aula
5 de dezembro de 2021

A cruz de Cristo


