
	

 
Informar as Atividades da Igreja 2022 – EBA: Domingos às 9h | CULTOS AO VIVO – SEXTAS: 
Libertação às 20h | SÁBADOS: m.HOLY – Juventude às 19h | DOMINGOS: Celebração às 10h e às 
18h30  

  
	

ROTEIRO – Base 13/02/2022 
	

A CONQUISTA DO REINO PELA FÉ 
# Romanos 14:17-18 # 

 
“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.” 
 
INTRODUÇÃO: 

O Reino de Deus foi o tema central da pregação e ministério de Jesus na terra. O objetivo 
não era um reinado terreno, mas tinha como missão estabelecer o governo de Deus no coração 
das pessoas. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, as características desse Reino são 
desenvolvidas em nós através da habitação do Espírito Santo.  

No texto que lemos, Paulo cita três características que podem ser desenvolvidas em nós 
e estabelecidas através de nós a partir de um posicionamento de fé:  
 
• JUSTIÇA – “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos." 

(Mateus 5:6) 
• Você se considera uma pessoa justa? Por quê? 
• Que tipo de injustiça mais te incomoda no mundo (ex. fome, pobreza, 

violência, corrupção, orfandade etc.)? O que você pode fazer para 
transformar essa realidade? 

 
• PAZ – “Deixo-lhes a paz; a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se 

perturbem os seus corações, nem tenham medo." (João 14:27) 
• Qual a diferença entre a paz do Reino de Deus e a paz do mundo? 
• Cite um momento em que você teve paz mesmo passando por uma 

adversidade.   
• Que atitude devemos tomar diante de Deus quando estamos passando por 

um momento de medo profundo?   
 
• ALEGRIA – “Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na 

oração.” (Romanos 12:12) 
• De que maneira os relacionamentos saudáveis colaboram para que a alegria 

do Espírito Santo seja constante na vida do cristão? 
• Você concorda que uma vida constantemente alegre depende de uma vida 

de oração constante? Por quê?  
 
CONCLUSÃO: 

• Deus quer estabelecer o governo dEle em nós, para que Ele possa também 
estabelecer através de nós. O que você pode fazer essa semana para que 
mais pessoas tenham acesso à justiça, paz e alegria do Espírito Santo?  
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