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10.20 Área do Governo
 A vontade de Deus para a Igreja, na área do governo, está no futuro. No futuro, a Igreja
reinará com o Senhor Jesus Cristo, quando então, será implantado o reino milenar de
Jesus na Terra, o Milênio.

II Timóteo 2:11~13; com ele também reinaremos

Apocalipse 5:9~10; e eles reinarão sobre a Terra

Apocalipse 20:6; e reinarão com ele durante os
mil anos

Apocalipse 22:1~5; e reinarão pelos séculos dos
séculos
 Hoje, a Igreja está como que encoberta nessa área. Sempre que a Bíblia fala que
reinaremos, está no futuro; portanto, essa área não faz parte da nossa época, está no
futuro. Falamos assim para nós, nesta área, como Igreja; porém, para minha vida
particular, como indivíduo, sou responsável perante os bens materiais que Deus me dá,
devo governá-los de acordo com os propósitos de Deus, (e isso também faz parte da área
da adoração, como estudamos).


I Pedro 2:9~10
Aqui podemos ver bem claro, a nossa posição aqui na Terra. Pedro descreve o que somos
em relação ao mundo.
- V.9 “mas vós...”;
- V.9 “para que anuncieis...”;

vós quem? nós, a Igreja.
este é o objetivo da Igreja aqui na Terra; a
Igreja está aqui para proclamar as grandezas
de Deus.
- V.10 “vós que outrora nem éreis povo”;vejam como não éramos filhos, mas agora
somos.


I Pedro 2:11
“Amados, exorto-vos, como a peregrinos e a forasteiros...”; nós não somos habitantes desta
Terra, deste planeta. Os habitantes da Terra, criam raízes na Terra, as nossas raízes estão
no céu; eu não tenho raízes aqui, eu sou peregrino e forasteiro. O que é um peregrino? Um
forasteiro? Significa que estou aqui de passagem, não tenho nada a ver com este mundo,
com este sistema; nada a ver com a Terra, não vou ficar criando raízes aqui, eu não sou
daqui.



João 17:11~18
- V.16; Jesus falou: “eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo”.
- V.18; e ainda: “eu os envio ao mundo”.

A palavra mundo aqui, é a palavra “kosmos” do grego, que significa sistema, forma de
administração, forma de arrumação, (cosmético, vem dessa raíz). Nós hoje, não temos mais
nada a ver com o sistema que rege os homens da Terra, espiritualmente falando. Então,
para que Jesus nos envia ao mundo? Para “proclamarmos as virtudes, a grandeza daquele
que nos chamou para a luz”, para proclamarmos o Deus Salvador, para proclamarmos a
obra salvadora de Jesus Cristo.
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Estamos aqui hoje, para mostrarmos ao mundo a nossa vida, por isso é nescessário
mostrarmos o que somos e não simplesmente falarmos. Temos que ser testemunhas, vidas
tranformadas por Jesus; é assim que vamos mostrar ao mundo, ao sistema reinante, o que
somos.
 Lembre-se, “você é forasteiro e peregrino” aqui na Terra, aqui não é a nossa pátria, não é
nosso lar. Nosso lar é lá nos céus.




Hebreus 11:13~14; confessaram que eram forasteiros e peregrinos na Terra.
Hebreus 13:14;
buscamos a (cidade) vindoura.
Filipenses 3:17~21; a nossa pátria está nos céus.

 Estudamos portanto, de uma maneira muito geral, a vontade de Deus para nós, para a
época da Igreja, nas três áreas: Palavra - Adoração - Governo. Todos nós agora, somos
responsáveis por estudarmos mais profundamente outros detalhes; devemos buscá-los,
principalmente nos livros de Romanos até Judas, no N.T. Vimos que não há capacidade
em nós de cumprirmos a vontade de Deus, dependemos do Espírito Santo. Temos que
orar, jejuar, para sermos transformados de glória em glória; sermos transformados todos
os dias à imagem de Jesus Cristo, para que o mundo veja essa transformação. A vontade
de Deus é revelada para nós, para que andemos nela. Hoje, o conhecimento da vontade
de Deus para esta época, é diferente das demais, porque fazemos parte desta época,
somos Igreja e nos afeta diretamente. Devemos orar mesmo para conhecer a vontade de
Deus para cada um de nós.

Colossenses 1:9~23;
Paulo orou para que os
Colossenses conhecem a
vontade de Deus e crescessem espiritalmente.
 Temos que nos expôrmos a “sala do trono”, ao “trono da graça”, para que a graça de
Deus desça sobre nós e sejamos capazes de fazer a vontade de Deus para nossa época,
pois é o melhor para nós:

Hebreus 4:16;
“Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça ...”

Romanos 12:2;
“... para que experimenteis qual
seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus.”
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