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QUEBRA GELO 
 
Como imagina que é o Céu, o Reino de Deus? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 MINISTRAÇÃO 
 

 

 

 

TEMA: ATITUDES PARA TER A MENTALIDADE DO REINO 

Mateus 6:33 

 

 

 

Mateus 6.33 - “Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas 

coisas lhes serão acrescentadas”. 

  

Introdução: Somos participantes de um reino, “O Reino de Deus”, e na maioria das vezes não 

sabemos com funciona e quais são as características deste reino. 

 

Analise a oração que Jesus nos ensinou, em Mateus 6.9-13 - “Pai nosso, que estás nos céus! 

Santificado seja o teu nome. Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade assim na terra como no 

céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos 

nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o Reino, 

o poder e a glória para sempre. Amém. 

Como ter a mentalidade deste reino? 

  

Veremos cinco atitudes para ter a mentalidade do reino. 

  

1 – Pense grande 

Mentalidade grande – O Reino de Deus é grandioso 

– Dez espias tinham mentalidade pequena e dois uma grande mentalidade (Nm 13.25-33) 

– Deus transacionou a mentalidade de Abraão (Gn 15.5) 

– Pedro teve mais preocupação com a tenda do que a presença de Deus (Mc 9.5) 

  



2 – Pense como “um” 

Unidade – O Reino de Deus é de paz e unidade 

– O maior precisa ser servo do menor - “... interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo 

caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque, pelo caminho, haviam discutido entre si sobre 

quem era o maior” (Mc 9.33-34) 

– Não existe impossível para os que tem a mesma linguagem (Gn 11.6) 

– Reino dividido não subsiste (Lc 11.17) 

  

3 – Pense na eternidade 

Pensar naquilo que é importante e eterno 

– Necessário resistir o pecado até o sangue (Hb 12.4) 

– Se a tua mão te faz tropeçar, corte-a ... (Mc 9.43-44) 

– Se o teu pé te faz tropeçar, corta-o ... (Mc 9.45-46) 

– E, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o ... (Mc 9.47-48) 

  

4 – Pense na cruz 

Renúncia do ego, do reino pessoal e das preferências pessoais 

– O jovem rico rejeitou o reino por aquilo que é transitório (Mc 10.17-22) 

– É necessário morrer para o mundo para viver para Deus 

– O grão de trigo precisa morrer (João 12.24-25) 

  

5 – Pense de uma maneira próspera 

O Reino de Deus é um reino de abundância e qualidade de vida 

– Tenha idéias de prosperidade, seja criativo 

– O nosso Deus é criativo 

– Rejeite pensamentos de miséria 

– Somos o resultado do que pensamos (Pv 23.7) 

– Aplique os princípios da semeadura (Lc 6.38). 

  

Conclusão: Precisamos pensar, viver aqui os princípios que norteiam o nosso país de origem, o 

céu. Jesus nos instruiu a viver uma vida abundante que é a característica do Reino. 

____________________________________________________________________ 

 

 MOMENTO DE PROSPERIDADE 

I Tm6:10 – “Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males; e alguns nessa cobiça, se 
desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores”. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



COMPARTILHANDO A VISÃO 

 

 

Dias 13, 14 e 15/03 -  Encontro de Mulheres da Equipe 2 

Dia 15/03 – Purim 

Dia 28/03 – Relógio de Oração 

Dia 04/04 -  Rede de Casais 

_______________________________________________________________________________ 

 

 
- Orem sempre pela nossa cobertura: os Apóstolos Daniel e Sandra, Paulo e Leila, Rene e Marita. 

- Orem também por Israel - “Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam”. Salmo 

122:6 


