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LIÇÃO

A História da humanidade mostra que os reinos passados 

foram marcados por autoritarismo, ambição, poder e guerra. 

Mas, o Reino celestial que Cristo nos prometeu é marcado pela 

justiça, alegria e paz:

“Porque o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas 
justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”, Rm 14.17.

 O Reino de Deus é JUSTIÇA: por intermédio do sangue 

de Jesus temos sido feitos justiça de Deus. Quando você 

entende isso, pode caminhar de fé em fé, porque o justo 

viverá pela fé. Você não pode crescer em justiça, não será 

mais justo do que quando nasceu de novo. Você só pode 

ser 100 % justo pelo sangue de Jesus. O Reino que Cristo 

os prometeu é justo porque é governado por aquele que é 

a própria Justiça.

O Reino de Deus é PAZ: encontramos a verdadeira paz em 

Cristo Jesus. Se você tem paz, não precisa se preocupar com 

as coisas que ainda estão por acontecer. Você vive hoje crendo 

que do amanhã Deus cuida. O Reino de Deus é de paz, porque 

lá não existem preocupações futuras. O Rei soberano já prepa-

rou tudo! Ele morreu por amor incondicional ao Seu povo.

O Reino de Deus é ALEGRIA: no dia de Pentecostes, houve 

grande derramar do Espírito Santo. A presença de Deus trouxe 

ao homem a alegria da salvação. Sentir a presença do Espírito 

Santo em nós é mais uma prova de que não estamos sozinhos, 

somos invadidos pela esperança da vida eterna e nossos cora-

ções preenchidos com a alegria do Senhor que nos enche de 

força e despedaça todo julgo.

Um Reino de justiça, paz e alegria
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LUCAS E A VISÃO DO REINO DE DEUS


