Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande
montanha, que encheu toda a terra.
(Daniel 2.31-45)

Impressionante Profecia de
Daniel sobre o Reino de
Cristo

Por Bispo Ildo Mello

O Sonho de
Nabucodunosor
❖

4 Impérios suplantados pelo
Reino de Cristo

❖

Uma pedra cortada sem o
auxílio de mãos humanas
despedaça o Império Romano e
cresce paulatinamente trazendo
o Reino de Deus!

O ensino de Daniel

❖

A interpretação de Daniel do sonho do rei revela que a
Rocha chegará à Terra na época do quarto reino, que é o
Império Romano.

❖

A Rocha cresce e se torna o Reino de Deus e destrói o
Império Romano.

A Pedra e o Reino de Deus

❖

A Pedra cortada sem o auxílio de mãos humanas há 2
mil anos cresceu e destruiu o Império Romano
conforme profetizou Daniel e continua a crescer até
cobrir toda a face da Terra.

Jesus já foi entronizado
❖

Jesus foi entronizado quando subiu ao céu e está assentado
em seu trono sobre todo principado e potestade.

❖

Jesus disse: “Todo poder me foi dado no céu e na terra” (Mt
28.18).

❖

O Reino tem crescido na terra. "Porque convém que ele
reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte.” (1 Co 15.25,26).

❖

O Reino encherá toda a terra, como a montanha no sonho
de Nabucodonosor.

Cristo Reina
❖

"Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe
será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim
mesmo” (Jo 12.31,32).

❖

"Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é
chegado o reino de Deus sobre vós” (Mt 12.28).

❖

Jesus é, hoje, o cabeça de todo o principado e potestade (Cl 2.10)

❖

“Fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo
principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se
possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E
pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as
coisas, o deu à igreja” (Ef 1.20-22).

Parábolas do Reino

❖

Trigo e joio - Tanto o bem quanto o mal crescem juntos
até a Segunda Vinda de Cristo (Mt 13:24- 43).

❖

O Reino é como uma semente de mostarda que cresce
até se tornar a maior hortaliça.

Já a visão futurista
❖

Ensina que o Reino de Deus virá à Terra na Segunda
Vinda de Jesus

❖

Então dizem que haverá um Império Romano
revivificado na terra nessa época.

❖

Ensina que o Reino se estabelecerá de maneira abrupta e
plena e não de maneira gradativa.

Mas
❖

Não devemos estar à procura de um Império Romano
revivificado.

❖

Jesus veio e inaugurou o Reino de Deus, quando o
Império Romano estava realmente no poder.

❖

O Reino de Deus já destruiu o Império Romano.

❖

O reino de Deus está se expandindo.

Natureza do Reino
❖

Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Ei-lo aqui!
Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está dentro de vós.” (Lc 17.20,21).

❖

"Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe
sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora,
porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas” (Hb 2.8).

❖

“No mundo, passais por aflições; mas tende bom ânimo; eu venci o
mundo” (Jo 16.33). As forças aflitivas do mundo não podem ser motivo
de desculpas para atitudes escapistas, conformistas e pessimistas, pois
Jesus venceu o mundo e, baseados nisto, temos bom ânimo.

Wesley era pós-milenista!
❖

“Foi então que os fundamentos do inferno se abalaram e o Reino de Deus
foi-se alargando progressivamente. Por toda parte havia pecadores
‘voltando-se das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus’... Assim
se espalhou o Cristianismo sobre a face da terra. Ele havia ‘edificado sua
igreja sobre a rocha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela’(Mat.
XVI:18). Veremos, porventura, maiores coisas do que estas? Sim, maiores do
que as tem havido desde o começo do mundo. Pode Satanás fazer naufragar
a verdade de Deus ou invalidar suas promessas? Se não, tempo virá em que
o Cristianismo prevalecerá sobre todas as coisas e cobrirá a terra... O mundo
cristianizado… Tendo, pois, considerado, ainda que brevemente, o
cristianismo em seu começo, em seu crescimento e cobrindo, afinal, a terra.”

(Wesley, John . Sermões de Wesley. Tradução Nicodemus Nunes. Imprensa Metodista. 3a. Edição – 1985. Volume 1, p. 90-91 e 93).

Reinando com Cristo
❖

"nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus” (Ef 2.7).

❖

"Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões
e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos
causará dano” (Lc 10.19).

❖

"Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não
prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; o
que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que desligares
na terra terá sido desligado nos céus." (Mt 16.18,19).

Hoje
❖

O Cristianismo começou pequeno como uma semente
de mostarda.

❖

Mas, hoje, é a maior religião do planeta,

❖

Jesus possuiu mais de 2 bilhões de seguidores, sem
contar aqueles que curtem os seus ensinos!

Propagação do Evangelho
❖

200 mil conversões a Cristo a cada dia!

❖

20 mil conversões a Cristo por dia só na China!

❖

35 mil por dia na América do Sul.

❖

1 milhão de pessoas por semana se tornam cristãs.

"A terra se encherá do conhecimento do SENHOR, como as águas cobrem o mar” (Is 11.9)
"E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as
nações. Então, virá o fim" (Mt 24.14)

O mundo mudou pra melhor
❖

Miséria e da degradação imperavam naquela época:
❖

Crueldade - Julio Cesar, após derrotar os gauleses, cortou as
mãos de dois mil prisioneiros e os mandou de volta para suas
casas a fim de causar terror.

❖

Guerras constantes

❖

Tiranias

❖

Escravidão, discriminação de toda espécie e injustiça social

❖

Miséria, falta de saneamento básico…

❖

Medicina precária

O mundo mudou pra melhor
❖

40% da população italiana consistia de escravos.

❖

As nações eram idólatras

❖

Muitos povos adoravam a natureza, os demônios e
ancestrais mortos.

❖

Algumas religiões tribais exigiam sacrifícios humanos.

Avanços do Reino
❖

Fim da escravidão

❖

Diminuição do racismo

❖

Presidente negro nos EUA e mulher na Alemanha, Brasil ...

❖

Direito das mulheres, das crianças e maior cuidado com os idosos

❖

Grandes avanços na educação, ciência, tecnologia e medicina.

❖

Aumento da expectativa de vida: “Não haverá mais nela criança
de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias; porque o
jovem morrerá de cem anos” (Is 65:20)

Avanços do Reino
❖

"A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra
ela.” (Jo 1.5).

❖

O conhecimento tornou-se muito difundido graças a diversos meios
de comunicação.

❖

Progressos na administração da justiça

❖

Esforços humanitários

❖

Crescente pressão contra os líderes governamentais corruptos.

❖

Democracia

❖

Liberdade de expressão e de culto em países sob influencia cristã

Avanços do Reino
❖

A Reforma Protestante e o consequente progresso
científico, econômico e social das nações protestantes

❖

A Bíblia disponível em mais de setecentos idiomas,
cobrindo 97 % da população mundial.

❖

A influência das religiões estatais vem diminuindo.

❖

A Igreja está perdendo a sua capacidade de controlar,
mas está aumentando a sua capacidade de influenciar.

Exemplos históricos da influência cristã

❖

Wesley teve participação decisiva no movimento que
pôs fim a escravidão.

❖

O Pr. Martin Luther King Jr. tinha um sonho que hoje
tem se tornando realidade!

Desfrutando do Reino hoje
❖

Deus suprirá nossas necessidades à medida que buscamos o Reino de Deus
em primeiro lugar (Mt 6:33).

❖

“Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância” (Jo 10.10b).

❖

"Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva” (Jo 7.38).

❖

O Reino consiste em “justiça e paz e alegria no Espírito Santo” (Rm 14:17).

❖

"E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso
coração e a vossa mente em Cristo Jesus” (Fp 4.7).

❖

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade (Gl 5.22).

❖

”Regozijai-vos sempre” (1 Ts 5:16).

Agentes do Reino
❖

“Fazei discípulos de todas as nações” (Mt 28.19).

❖

"Vós sois o sal da terra… Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe
também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas
boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus” (Mt 13-16).

❖

"E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas
sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de
doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se
delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm
pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é
grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da
seara que mande trabalhadores para a sua seara.” (Mt 9.35.38).

http://youtu.be/O1nFhi7Zpeo
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