
Hinos para a Semana 

2 - OUVE-SE O JÚBILO 
Ouve-se o júbilo de todos os povos, 
Os reis se dobraram ao Senhor. 
Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. 
Ouve-se em todos os povos, Que o novo rei surgiu. 
Impérios reconhecem que sua destra reinará. 

Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu! 
Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, Prevaleceu! (2x) 
E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei. 
Pois a sua justiça governará! 

31 -A VINDA DO FILHO DO HOMEM 
Então se verá o Filho do Homem,  
Vindo sobre as nuvens com poder e glória! (2x) 

Por que assim como o relâmpago, 
Que sai do oriente e se mostra no ocidente. 
Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. (2x) 

58 -QUERO SUBIR 
Quero subir ao monte Santo de Sião, 
E entoar um novo cântico ao meu Deus. 
Mais que palavras, minha vida quero entregar. 
Purifica o meu coração para entrar em tua presença, 
Contemplar tua grandeza. 

Te adoro Senhor em espírito, e em verdade, 
Me prostro aos teus pés na beleza da santidade; 
Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave; 
E um som agradável a Ti, pois digno és! 

 

MOTIVOS DE ORAÇÃO 
 

 Conferência Renovo 2019 – Avivamento em Tempos 
de Crise – bit.do/renovo2019 
 Vida espiritual dos Batistas da Promessa: avivamento 
e ânimo para o serviço no reino. 
 Construção dos templos: liberalidade e voluntariedade 

de doadores de materiais. 
 Fidelidade para honrarmos com o pagamento do aluguel. 
 Oficiais (pastores e diáconos) Batistas da Promessa: sabedoria para 
liderar e ensinar com fidelidade às Escrituras e ao seu Autor. 
 CACP – Centro Apologético Cristão de Pesquisas: perseverança e 
fidelidade na defesa da Fé Cristã. 
 Missionária Luzia Gonçalves, Pr. Elio Figueroa e sua família, e a 
Missão ‘Plan Amor’, em Guaiana, Venezuela; missionários Ezequias 
Farias e sua esposa, Eduarda Candeia, em Goiânia/GO. 
 Famílias da igreja: despertamento para busca espiritual, avivamento 
e cultos domésticos. 
 Irmã Clarisse: tratamento de saúde. 
 Autoridades do governo civil: sabedoria para lidar com o que 
pertence ao povo. 
 SBTB – Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil: sabedoria e zelo 
para se manter publicando apenas as bíblias 100% fieis aos Textos 
originais Massorético e Receptus. 

AGENDA SEMANAL 
 

 Terças, culto de Oração, 19h30. 
 Quintas, culto de Doutrina, 19h30. 
 Domingo (manhã), EBD, 8h30. 
 Domingo (noite), 18h. 

 

“Aquele que crê no Filho tem a vida eterna;  
mas aquele que não crê no Filho não verá a vida,  

mas a ira de Deus sobre ele permanece.” 
 (João 3.36 – ACF) 

 

ESTE É O BOLETIM INFORMATIVO SEMANAL DA 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Uma Igreja Avivada pelo Poder da Palavra!  
Avante na Última Hora! 
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O MISTÉRIO DO REINO DOS CÉUS: A 
NATUREZA DO REINO ESPIRITUAL HOJE

Texto-bíblico:
ram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respo
dendo, disse
térios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
(Mat. 13.
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seria manifestado entre os homens; tal 
mistério apenas do ponto de vista humano
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Deste um estandarte aos que te temem, para o  
arvorarem no alto, por causa da verdade” (Sal. 60:4) 

 

ESCATOLOGIA  
 (Pr. Ícaro Alencar de Oliveira) 

 

Lição 15 
MISTÉRIO DO REINO DOS CÉUS: A  

NATUREZA DO REINO ESPIRITUAL HOJE 
bíblico: “E, acercando-se dele os discípulos, disse-
lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respon-

dendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mis-
térios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.” 

10,11) 
Leitura bíblica em classe: Mateus 13. 

sugeridos do CANTOR CRISTÃO: 106. O Desejado | 
112. Vencendo vem Jesus |154. Firme nas Promessas. 

A. Introdução. 
OMO havíamos estudado anteriormente, depois 
que Jesus Cristo ofertou o reino e os judeus rejei-
taram, o estabelecimento do reino messiânico foi 

adiado para a segunda vinda do Rei e um reino espiritual 
que não havia sido antevisto por nenhum profeta do AT 

manifestado entre os homens; tal adiamento era um 
mistério apenas do ponto de vista humano; do ponto de 
vista Divino, tal período sempre foi conhecido. Pela rejei-

Jesus Cristo revela aos discípulos através de parábo-
las que o reino seria estabelecido apenas depois de um 
período, chamado de “mistérios do reino dos céus” (Mat. 

13.11). Elmer Towns 
afirmou que  
 

Os judeus dos dias de 
Jesus esperavam um 
Messias político, um 
rei conquistador que 
empurrasse os roma-
nos para o mar. Logo 



que os judeus começaram a enjeitar Jesus e seu reino 
[messiânico], Ele ofereceu-se como um Rei espiritual 
para governar os corações de seus súditos. Durante a 
era da Igreja, Jesus conquistaria o interior de seus se-
guidores, governando com paz e valores interiores. A 
Igreja não seria um exército político, mas um exército 
evangelístico. A Grande Comissão conquistaria indiví-
duos e povos. Mateus 13 introduz este outro estágio 
do reino, explicando o que o Rei estaria fazendo en-
quanto estivesse fisicamente ausente. A passagem a-
presenta uma sequência de eventos entre a primeira e a 
segunda vinda [...].a 

 

Este aspecto espiritual do reino foi totalmente oculto 
de todos os profetas do AT, e apenas revelado por Jesus 
Cristo aos seus discípulos, de modo que toda a Era da 
Igreja era um mistério que Jesus Cristo trouxe à luz em 
seu ministério e também foi mencionado em outras partes 
do NT (cf. Rom. 11.25; 16.25; 1Cor. 2.7; 4.1; Ef. 3.1-7; 
6.19; Col. 1.26). Em Mateus 13 Jesus Cristo explica vários 
aspectos do reino espiritual hoje, entre eles as característi-
cas do próprio reino espiritual, bem como as reações dos 
homens à mensagem do reino (“boa semente”), e outros 
aspectos do reino de Deus hoje, durante todo o período 
interadvento, até a chegada da “ceifa”. 
 

B. Parábola do Semeador (v. 3-9, 18-23). 
A parábola do semeador demonstra que o período do 

reino de Deus hoje, seria marcado pela semeadura da 
semente entre os homens, os quais terão reações diferen-
tes à palavra do reino e suas respostas serão diversas, 
como representadas pelos tipos de solo: 

1. Semente junto ao caminho (v. 4,19). A semente 
é lançada e cai junto ao caminho; este solo é de terra bati-
da e dura; assim, o maligno arrebata a palavra e não há 
receptividade para a palavra do reino; desta maneira, a 
palavra ‘seca’. 

2. Semente que caiu nos pedregais (v. 5,20-21). A 
semente é lançada sobre uma pequena porção de terra 
boa sobre pedregais; rapidamente a semente dá frutos por 
causa da pouca terra, mas logo seca, por não haver pro-

                                                           
a TOWNS, Elmer. Parábolas do Reino, em LAHAYE, Tim; HINDSON, Ed. 
Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica. CPAD: Rio de Janeiro, 2012. p. 335-336. 

fundidade suficiente, indicando uma mera aceitação su-
perficial. 

3. Semente entre espinhos (v. 6-7,22). A semente 
cai em uma pequena porção de terra boa; no entanto, 
havia ali também várias ervas daninhas e espinhos que, 
após crescerem, findaram por sufocar a semente, tornan-
do-a incapaz de produzir frutos. 

4. Semente em boa terra (v. 8,23). A semente cai 
em uma boa terra, arada e adubada, a qual produziu mui-
tos frutos, a “cem”, a “sessenta” e a “trinta” por um; isso 
demonstra que, no decorrer do avanço do reino espiritual, 
os frutos diminuem, ou seja, o bem e o mal crescerão 
paralelamente e apenas uma parte dos que ouvem a pala-
vra do reino realmente produziriam fruto. 

 

C. Parábola do Joio (v. 24-30,36-43). 
A parábola do joio é semelhante à Parábola do Semea-

dor, mas diverge em outro sentido; enquanto na primeira 
ressalta os diferentes tipos de recepção da boa semente, 
aqui, fica claro que no período do reino de Deus hoje, 
tanto a “boa semente” (verdadeiro evangelho) quanto à 
“semente ruim” (falso evangelho) crescerão juntos, i.e., 
ambos os evangelhos serão proclamados até ao tempo da 
ceifa (o julgamento das nações, na segunda vinda de Cris-
to, antes de estabelecer o milênio). 

 

D. Parábola do Grão de Mostarda (v. 31-32). 
A parábola do grão de mostarda serve como uma ilus-

tração do rápido crescimento da igreja (“um pequeno grão 
plantado pelo homem, que ao crescer, torna-se a maior 
das plantas”); as “árvores que se aninham em seus ramos” 
pode ser tanto a cristandade professante, i.e., aqueles que 
professam Cristo, mas não necessariamente, seja verda-
deira a profissão de fé.    
 

E. Parábola do Fermento (v. 33). 
A parábola do fermento está relacionada à anterior, 

quanto ao crescimento; no entanto, o fermento sempre 
que mencionado, diz respeito à penetração do mal na 
cristandade professante (Mat. 16.6; Mc. 8.15; 1Cor. 5.6-8; 
Gál. 5.7-9); portanto, um crescimento superficial seria 
notado, mas este crescimento, era em decorrência da pe-
netração do mal entre os que confessariam superficial-
mente a Cristo Jesus. 
 

F. Parábola do Tesouro Escondido (v. 44) e  
Parábola da Pérola de Grande Valor (45-46). 

A parábola do tesouro escondido diz respeito à reden-
ção em Cristo Jesus; o homem (Cristo) vende tudo o que 
possui para adquirir a propriedade (morte na cruz) e ad-
quire um tesouro escondido e uma pérola de grande valor 
(os beneficiados da redenção dados à igreja, a pérola e o 
tesouro escondido, cf. Filip. 2.7,8; 1Ped. 1.18,19).  
 

G. Parábola da Rede (v. 47-50). 
A parábola da rede representa o juízo ao fim desta era. 

A rede (evangelho proclamado) alcança todo tipo de pei-
xes: os peixes bons (salvos) que são conservados e os 
maus (perdidos), que são lançados fora.  

 
 

QUESTIONÁRIO 
 

1. Mencione os principais aspectos do reino espiri-
tual hoje. _____________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
2. Qual o propósito das ‘parábolas do reino’ mencio-
nadas em Mat. 13? Explique. ___________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
3. Qual o sentido das parábolas do Semeador e do 
Joio? Explique. _______________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
4. Qual o sentido das parábolas do Grão de Mostar-
da e do Fermento? Explique. ____________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
5. Qual o sentido das parábolas do Tesouro Escon-
dido, da Pérola de Grande Valor e da Rede?  
Explique. ____________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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