
 

Governo de Deus: o Princípio do Reino 
 

TEMPO DO AMOR E CUIDADO UNS PELOS OUTROS (20 min) 

Dediquemos esse período para acolhimento uns para com os outros. 
“Pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.” (Rm 14: 17) 

                                     

TEMPO DE LOUVOR (10 min); 
 

QUEBRA-GELO (5 min);  
 

TEMPO DA PALAVRA – Para ler e Refletir (5 min) 
 

Desde o princípio, a vontade de Deus através do seu protótipo, Adão, foi que o homem dominasse sobre 

toda a Criação, porém sob o governo de Deus. “Venha o teu Reino [...]” 

Mas por causa da sua rebelião contra Deus, o homem ao cair passou a ser dominado pela corrupção do 

pecado. Deus, a partir de então, decide guiar os homens escolhidos por Ele dentro de suas famílias como 

foi através de Noé, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos até a entrada no Egito. Após mais de quatro 

séculos no Egito, o seu povo clamou por libertação e o SENHOR decidiu formar um modelo de nação forte 

e vencedora e conduzi-la através de Moisés para a conquista da terra prometida. Após a morte de 

Moisés, seu sucessor Josué, dá continuidade a condução do povo de Deus para a conquista da terra 

através de diversas batalhas.  

É no contexto de pós-morte de Josué que se inicia o livro de Juízes que conta, resumidamente, a história 

entre a sua morte e o período dos juízes em Israel. Porém, em diversas ocasiões, o povo desprezou a Lei 

de Deus e foi influenciado e subjugado pela cultura idólatra de outras nações vizinhas (Jz 2: 11-14).  

Uma das expressões que pode melhor representar o período dos juízes aparece pelo menos duas vezes 

neste livro e pode servir de conclusão: “Naquela época, não havia rei em Israel; cada um fazia o que 

lhe parecia certo” (Jz 17: 6 e 21: 25). Juízes é um livro que mostra os exemplos de altos e baixos do 

povo de Deus pela sua inconstância em obedecer a sua Palavra. Porém, este mesmo livro também mostra a 

longanimidade e a misericórdia do Deus que livra o seu povo quando este clama a Ele por socorro. “Na sua 

aflição, clamaram ao SENHOR, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam.” (Sl 107: 19) 
 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO (40 min):  

1) Vivemos dias em nosso país cujos líderes governamentais estão marcados por um grande descrédito e 

desconfiança pelos escândalos em que muitos se envolveram ao longo dos anos. É comum a população 

colocar sua expectativa de solução em um governo humano, a exemplo da época do ministério de Jesus 

quando em carne se esperava dele uma resposta política para a libertação da opressão imposta pelo 

governo de Roma e do sistema religioso corrompido da época. E você, o que tem feito para mudar esse 

contexto de falta de esperança em sua vida e em sua família? 
 

2) Semelhantemente ao período de juízes, temos a oportunidade de apresentarmos Jesus a muitas vidas 

através do nosso PGM. Jesus é o nosso Advogado junto ao Pai, que é o Justo Juiz para nos livrar quando 

clamamos a Ele também nos momentos de aflição. Como tem sido sua experiência em apresentar Jesus 

como a solução para uma vida sem o governo de Deus? Você tem convidado familiares, vizinhos e amigos 

para visitarem o PGM para que também tenham suas esperanças avivadas pelo SENHOR? 
 

TEMPO DE CLAMOR (10 min): Que o nosso clamor seja para que verdadeiramente “busquemos em primeiro 
lugar o Reino de Deus e a sua justiça”, pois no contexto do mundo em que estamos inseridos a tendência é que sejamos 
influenciados na inversão de buscar em primeiro lugar “as demais coisas que nos podem ser acrescentadas”. 
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Lembre-se!  Os Pequenos Grupos Multiplicadores são um dos 

meios de glorificarmos a Deus nos nossos relacionamentos 

expandindo o Reino de Deus através do reflexo de uma vida 

cristã saudável. 
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