
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2017 

------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO 

Mensagem Oito 

Viver no reino de Deus 
como a esfera da vida divina e da espécie divina  

Leitura bíblica: Jo 3:3, 5, 16; 1:12-14; 8:12; 17:22-23; 1Jo 1:5, 7 

I. O reino de Deus é o próprio Deus – Mc 1:15; Mt 6:33; Jo 3:3: 

A. O reino de Deus tem Deus como seu conteúdo; o próprio Deus é todo o conteúdo 

do Seu reino – 1Co 4:20; 15:28. 

B. Deus é vida, tendo a natureza, capacidade e forma da vida divina, que forma a 

esfera do governo de Deus – Ef 4:18; Jo 3:15; Hinos, nº 602. 

C. Na verdade, Deus reinar sobre nós não é um assunto exterior, mas um assunto 

da capacidade inata da vida divina – Rm 8:2. 

D. A vida de Deus é o reino de Deus e também a nossa entrada no reino de Deus; 

devemos ver esse princípio básico – Jo 3:3, 5, 15. 

E. A natureza do reino de Deus é divina porque é o reino de Deus.   

II. O reino de Deus não é somente o reinado de Deus, mas também a esfera 
da vida divina – Mt 6:13b; Jo 3:3, 5, 15-16: 

A. O reino de Deus é a esfera da vida divina para essa vida se mover, operar, regu-

lar e governar de modo que a vida cumpra o seu propósito – Jo 3:3. 

B. O reino de Deus é um organismo constituído com a vida de Deus como a esfera 

da vida para o Seu governo, na qual Ele reina por meio da Sua vida e Se ex-

pressa como a Trindade Divina na vida divina – Jo 3:5; 15:1-8, 16, 26. 

C. O reino de Deus é Deus em Cristo sendo a totalidade da vida com todas as suas 

atividades – Jo 11:25; 10:10b; 14:6. 

D. A única maneira de entrar no reino de Deus é receber Deus como vida e ga-

nhar o próprio Deus; isso é regeneração – Jo 3:5, 15; 1Jo 5:11-12: 

1.  O reino de Deus é uma esfera divina para se entrar, uma esfera que requer 

a vida divina; portanto, para vermos ou entrarmos no reino de Deus é ne-

cessária regeneração – Jo 3:3, 5. 

2. O arrependimento e a regeneração por crer no Senhor não são primeira-

mente para salvação, mas para entrar no reino de Deus – Mt 4:17; Jo 3:3, 5. 

3. Porque pela regeneração recebemos a vida divina, a vida de Deus, a regene-

ração é a única entrada no reino – Jo 3:3, 5, 15. 

4. Nascemos no reino de Deus e, agora, a vida divina em nosso espírito conhe-

ce o reino de Deus – Jo 3:5-6. 

E. O reino tem a sua realidade, e essa realidade é o viver da vida divina – Mt 5:3, 8, 

20; 6:33; 7:21; Rm 14:17. 

III. O reino de Deus como o reinado de Deus e como a esfera da vida divina é a 
esfera da espécie divina, na qual estão todas as coisas divinas – Jo 3:3, 5: 
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A. Em João 3, o reino de Deus refere-se mais à espécie de Deus que ao reino de 

Deus.   

B. Deus se tornou homem para entrar na espécie humana e o homem se torna 

Deus em vida e natureza, mas não na Deidade para entrar na espécie divina –

Jo 3:1:12-14; Rm 8:3; 1:3-4. 

C. Para entrar na esfera divina, a esfera da espécie divina, precisamos nascer de 

Deus para ter a vida e natureza divinas – Jo 1:12-13: 

1. Fomos regenerados de Deus para sermos a espécie de Deus e entrar no reino 

de Deus – Jo 3:3, 5. 

2. Nosso segundo nascimento nos fez entrar no reino de Deus para nos tornar 

da espécie de Deus; agora somos homens-Deus na espécie divina, ou seja, no 

reino de Deus.   

IV. O reino de Deus como a esfera da vida e da espécie divinas é uma esfera 
de luz – Jo 8:12; 1Jo 1:5, 7: 

A. A luz divina é a natureza da expressão de Deus – Jo 1:4; 8:12: 
1. A luz é Deus resplandecendo, a expressão de Deus; quando Deus é expres-

sado, a natureza dessa expressão é luz – 1Jo 1:5. 

2. Andar na luz divina é viver, mover-se, agir e existir na luz divina, que é o 

próprio Deus – 1Jo 1:7. 

3. Se estamos sob o dispensar de Deus, participamos na natureza de Deus co-

mo luz e somos constituídos com esse elemento da Sua natureza – Jo 1:5; 

2Co 4:6. 

B. A luz divina resplandece na vida divina – Jo 1:4; 8:12: 
1. Um grande princípio na Bíblia é que a luz e a vida andam juntas – Sl 36:9. 

2. Quando recebemos a luz divina e cremos em Cristo como a luz do mundo, 

nascemos de Deus para nos tornar filhos da luz – Jo 1:6-12; 12:35-36. 

C. A luz divina é a origem da verdade divina – Jo 12:5, 9; 18:37: 

1. Quando a luz divina brilha sobre nós, torna-se a verdade, que é a realidade di-
vina – Jo 8:12, 32. 

2. Quando a luz divina resplandece, as coisas divinas tornam-se reais para 

nós. 

3. Porque a luz é a origem da verdade e a verdade é o resultado da luz, quando 

andamos na luz, praticamos a verdade – 1Jo 1:6-7. 

V. O reino de Deus é uma esfera de glória – Jo 1:14, 18; 17:22-24: 

A. Glória é a expressão de Deus, Deus expresso em esplendor – Jo 12:41. 

B. O reino é a esfera na qual Deus exercita Seu poder para que Ele possa expres-
sar Sua glória – Mt 6:13; 1Ts 2:12. 

C. O Filho está na glória divina da expressão do Pai; desse modo, os crentes esta-

rem com Ele onde Ele está, significa que eles estão com Ele na glória divina 

para expressar o Pai – Jo 17:23. 

D. A unidade na glória divina para expressão coletiva de Deus é uma unidade na 

qual os crentes, tendo negado totalmente seu ego, desfrutam a glória do Pai co-

mo o fator da Sua unidade aperfeiçoada para expressar Deus de maneira coleti-

va, edificada – Jo 17:22-23. 


