
Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas 
justiça, paz e alegria no Espírito Santo; aquele que assim 
serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. 

Romanos 14:17-18





O que é o reino de 
Deus pra você?Quais as 

características desse reino? 



O que não é o reino de Deus?

“... não é comida nem bebida...” (vs 17a).

“O meu reino não é deste mundo... o meu reino não é daqui” (Jo 18:36).

O que é o reino de Deus?

“... justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” (vs 17b).



1- Justiça

“Bem-aventurados os que têm fome de justiça, e eles serão fartos” (Mt 5:6).

“Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas 
estas cousas vos serão acrescentadas” (Mt 6:33).

“Eis a Rocha! Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos 
são juízos; Deus é fidelidade, e não há nele injustiça: é justo e reto” (Dt 32:4)

“Os injustos não herdarão o reino de Deus” (I Co 6:9).

“... o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino” (Lc 12:32). 



2- Paz

“O Senhor é paz” (Jz 6:24).

“Ele é o Príncipe da Paz” (Is 9:6).

“Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o 
Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que 
esperais” (Jr 29:11).

“Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou...” (Jo 14:27). 



“Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente” (Hb 13:8).

“Esquecendo-me das cousas que para trás ficam e avançando para as que 
estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana 
vocação de Deus em Cristo Jesus” (Fl 3:13-14).

“Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós” (Tg 4:8).

“Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de 
Jesus” (Rm 5:1). 



3- Alegria

“A alegria do Senhor é a nossa força” (Ne 8:10).

“Na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na sua destra delícias 
perpetuamente” (Sl 16:11).

“Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos; e cantai alegremente, 
todos vós que sois retos de coração” (Sl 32:11). 

“Gloriai-vos no seu santo nome; alegre-se o coração dos que buscam ao 
Senhor” (I Cr 16:10). 



“Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, alegrai-vos” (Fl 4:4)

“Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para 
que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande 
alegria” (I Pe 4:13).

“Feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança” (Sl 40:4).



Conclusão

Você está disposto a mudar a sua vida para viver de acordo com os princípios 
do Reino de Deus?
Você quer ver o Reino de Deus implantado?

“Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado 
pelos homens” – Rm 14:18. 

Você já faz parte do reino de Deus? 
Você tem vivido conforme as características desse reino ou tem buscado 
só os seus interesses? 
Que decisão você quer tomar hoje? 


