A INVASÃO DO REINO DO CÉU NA CULTURA DA TERRA
TEXTO: Atos 17:1-9
1 Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma
sinagoga judaica.
2 Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles
com base nas Escrituras,
3 explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E
dizia: "Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo".
4 Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos
gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição.
5 Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os
desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de
Jasom, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão.
6 Contudo, não os achando, arrastaram Jasom e alguns outros irmãos para diante dos
oficiais da cidade, gritando: "Esses homens que têm causado alvoroço por todo o
mundo, agora chegaram aqui,
7 e Jasom os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de
César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus".
8 Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados.
9 Então receberam de Jasom e dos outros a fiança estipulada e os soltaram.
INTRODUÇÃO:
 Esse é o nosso destino, não temos mais como retroceder!
 Este é o domínio do Espírito, do Reino de Deus.
 Nossos barcos já foram queimados na praia, agora é avançar em direção ao nosso
chamado.
 Vamos deixar o céu vazar em nossas vidas!
 A invasão já começou e não terá fim!
 QUANDO VOCÊ ACEITA ESTE ESTILO DE VIDA...
1. VOCÊ MUDA A REALIDADE DOS LUGARES POR ONDE PASSA: v. 1
 “Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica.”
 E também a Beréia (v. 10) e Atenas (v. 16)!
 Uma igreja chamada, uma igreja com a compreensão da Grande Comissão não pode
ficar apenas recebendo na sua cidade, precisa ter consciência de envio.
 Passamos, estamos passando e passaremos por muitas outras cidades no Brasil e
no mundo.
 João Pessoa, Algodão, Itaporanga, Baieux, Ibiranga, Moçambique e muitas outras.
Este chamado não é para alguns, é para todos nós.
 Orando, contribuindo, indo, vivendo, estando, visitando e plantando igrejas como
estilo de vida.
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 “Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm
conhecimento.” (1 João 2.20).
 E sabe qual é o propósito desta unção? Transformar o sobrenatural em natural!
2. VOCÊ PREGA O EVANGELHO SEM DISTRAÇÕES: vs. 2-3
 “Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas Escrituras,
explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E
dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo.”
 Ele não ficou em Tessalônica passeando, conversando, enrolando, mas ficou 21
dias, focado pregando, testemunhando e evangelizando aqueles gregos!
 Falando da centralidade do Evangelho, dizendo a todos: Ele é o Messias, o Cristo, o
ungido de Deus!
 Na Bíblia Shedd, tradução de Almeida, diz: “Paulo arrasou com eles.”
 Note bem... Não foi uma palavra, um encontro, ele ficou 3 sábados, pelo menos 21
dias. Perseverando, esclarecendo, insistindo e dando oportunidades aquelas
pessoas.
 Pregamos com a vida, com as mãos, com o trabalho e com o bom testemunho.
Sempre focados em Jesus, a centralidade do Evangelho, que é o poder de Deus
para salvação do mundo.
3. OS RESULTADOS VEM: v. 4
CONVERSÕES
 “Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos
gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição.”
 Quando temos a consciência que fomos enviados e pregamos da forma certa, os
resultados veem, as pessoas são alcançadas pelo Evangelho.
 Sua vida e ministério geram frutos permanentes.
INVEJA
 Você tem que lidar com a inveja dos acomodados (v. 5).
 “Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os
desocupados e, com a multidão, iniciaram um tumulto na cidade.”
 Ao ouvir e obedecer ao seu chamado, ao decidir ser uma igreja que vai de encontro
as pessoas, saiba que você vai encontrar resistência de dois grupos, pelo menos:
 Os Religiosos invejosos!
 Os desocupados!
 Não dê ouvidos aos religiosos de plantão nas igrejas e nem aos “malandros” na rua
e na internet.
 Bíblia Shedd diz: “Homens maus dentre a malandragem...”
 O real Evangelho fere os padrões, interesses e comportamentos dos religiosos e dos
malandros. Porque sabe o que os dois grupos gostam: Conforto!
 Mas o Evangelho é cruz, é morte, é entrega, é reviravolta, é barulho, é mudança e é
transformação.
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CONCLUSÃO:
 O Evangelho nos desafia a uma mudança em nosso estilo de vida.
 E impossível obedecer a Cristo e não fazermos nada.
 A Obediência é oposta a Acomodação.
 Lembre-se:
 A IGREJA NÃO É O PONTO DE CHAGADA, MAS DE PARTIDA!
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