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Quando olhamos para a criação de Deus, per-
cebemos que nada fica na inércia; tudo se movi-
menta para nascer, crescer, reproduzir. Como as 
ondas do mar, o vento a soprar e o tempo a passar. 
Tudo tem um movimento natural, e assim também 
acontece com o Reino de Deus. 

O Reino de Deus não está parado, mas em cons-
tante movimento. Acompanhar o MOVIMENTO DO 
REINO é um dos ensinamentos do próprio Jesus: 
“Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si 
mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me”, 
Lucas 9.23.

O Mestre convida os discípulos ao movimento, 
negando as próprias vontades para seguir os Seus 
passos. 

O convite é feito a todos que reconhecem a 
Jesus com Único Salvador. A partir daí, recebe-
-se o combustível que impulsiona o movimento 
necessário: o Espírito Santo. Um exemplo disso foi 

quando o Espírito de Deus veio sobre os homens, e 
TODOS eles ficaram cheios e começaram a pregar o 
Evangelho de Cristo com ousadia (At 4.31). Essa é a 
verdadeira ação que Cristo espera de nós.

O chamado de Deus não consiste em inércia e 
estagnação. O Reino de Deus não está parado, e 
a Igreja de Cristo precisa estar sensível ao Espírito 
Santo para acompanhar o movimento do Reino e 
anunciar a salvação a todas as pessoas. O Rei-
no de Deus está próximo. A cada dia que passa, 
percebemos que a volta do Messias está mais 
perto. O propósito da Igreja, nos últimos dias, é 
anunciar o Evangelho de Cristo com autoridade. 
Para isso, é preciso reconhecer que o movimen-
to em conformidade com o Reino acontece pela 
ação do Espírito Santo de Deus em nós. Devemos 
ter em mente que o único capaz de convencer o 
pecador do pecado, levando-o a crer no Salvador, 
é o Espírito Santo.

O REINO DE DEUS ESTÁ EM MOVIMENTO
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