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C O N F E R Ê N C I A

Desejar o reino, antes de mais nada é
um exercício do nosso próprio coração.
Para que você possa aproveitar melhor
esta conferência, o ministério de
missões criou uma série de devocionais,
uma para cada dia da semana, para
que você caminhe em desejo pelo reino
de Deus juntamente conosco. 



 

 Dentre outas coisas, os salmos são uma verdadeira
escola da oração. Nele, nós vemos as palavras
inspiradas de homens que se derramaram diante de
Deus com todas as suas forças. Ao ler essas palavras,
Deus nos ensina também a nos derramarmos diante
dele e a calibrar nossa oração diante da vontade dele.
Das muitas orações contidas nos salmos, uma que me
chama a atenção é o salmo 67.

O Salmo 67 começa como uma oração por bênção.
Com palavras retiradas da bênção de Arão, parece ser
muito semelhante aos nossos próprios pedidos à Deus
por bênçãos materiais. No entanto, o salmista
simplesmente justifica o seu pedido dizendo: “Para
que se conheça na terra o seu caminho, e entre as
nações a tua salvação”. O salmista faz uma relação
entre a bênção recebida de Deus e o nome do Senhor
ser conhecido por toda a terra.

 

APRENDENDO A ORAR COM O
SALMO 67

Segunda

SEM. YURI FERNANDES



 
 De algum modo, o salmista sabe que o chamado do
povo de Deus é ser bênção entre os povos da terra. E o
salmista também sabe que Deus ao prover o seu povo
com tudo o que necessita, também ordena que a sua
salvação seja pregada em toda a terra. Ao desejar as
bênçãos de Deus, o salmista também almeja a missão
de Deus: Ele ora com todas as forças em um lindo
refrão “Que todos os povos te louvem!”.

Este salmo nos ensina que ao orar estamos falando a
um pai amoroso que nos concede infindáveis bênçãos,
mas que também nos chama para participar daquilo
que Ele faz no mundo. Em uma cultura consumista e
viciada em prosperidade, o salmista nos lembra que
ao pedir que Deus nos abençoe, devemos estar
dispostos a usar essas bênçãos para a Glória de Deus
e a Alegria dos povos.

 

 Segunda



 
 Deus têm nos abençoado! Às vezes de formas que
nem imaginamos... Mas será que essas bênçãos de
Deus tem nos levado à um compromisso maior com a
obra de Cristo? Será que nossas orações tem sido
orientadas apenas por pedidos egoístas pelas bênçãos
de Deus? Será que lembramos de orar pelos povos e
pessoas do mundo que não tem acesso ao evangelho?
Será que compartilhamos com nosso Pai celestial o
desejo de que os “povos o louvem”?

A terra deu o seu fruto. Faz tua igreja um luzeiro
entre os povos, Senhor!

 

 

Leia hoje o Salmo 67 e experimente fazer as

palavras dos salmos a sua oração. Pesquise

sobre Povos Não alcançados, isto é povos

onde o evangelho ainda não foi pregado, e

gaste um tempo clamando com o salmista:

Que todos os povos te Louvem! 

Segunda

Ore! 



  “venha o teu reino; faça-se a tua vontade” Mt 6.10

Este texto é um dos mais conhecidos das escrituras e
você certamente já o orou em algum momento da sua
vida. Isso se não o orou todos os dias, porque ele se
encontra na oração do Pai nosso. Neste devocional
desejo levá-los a entender com profundidade essa parte
de uma das orações mais conhecidas do mundo ensinada
por Jesus. 

Então vamos começar a meditar nesse texto. O que então
significa venha o teu reino e faça a sua vontade? Em
primeiro lugar significa um pedido pessoal de submissão
a Deus. Orar venha o teu reino e seja feita a sua vontade
é dizer para si mesmo, ao mundo, a satanás e a Deus,
que seu maior desejo é almejar e desejar ainda mais
tudo aquilo que envolva Deus.  

 
 
 

VENHA O TEU REINO

Terça 

P R .  P E D R O  S E T E



 
   Você estará dizendo que sua vontade não é
importante quanto a de Deus para sua vida. Isto quer
dizer um retorno ao projeto inicial de nosso Criador de
sermos dependes e submissos à sua vontade e não a
busca pela autonomia como nos nossos pais Adão e Eva. 
   Em segundo lugar fazer uma oração como essa, é
desejar a preservação e o aumento da igreja. A igreja não
é o reino, mas é uma agente ativa desse reino. Deus
escolheu a igreja para proclamar a boa notícia que nos
reconcilia com Ele. Orar venha o teu reino é orar para que
Deus preserve a igreja presente e ainda a aumente,
porque quanto mais pessoas evangelizando mais pessoas
entrarão no reino de nosso Pai. Glória a Deus por isso! 
 
   O último motivo que quero apresentar é que ao
orarmos venha o teu reino, estamos clamando a Deus
para desfazer as obras do diabo e tudo aquilo que se
levanta contra sua palavra e sua vontade. Assim estamos
desejando que cadeias sejam quebradas, pessoas sejam
libertadas do pecado e que os eleitos ingressem o quanto
antes para desfrutar da comunhão com Deus Pai, Filho e
Espírito Santo.

Terça 



 
   O ensino aqui é que nossas orações precisam ser
missionárias e a oração do Pai Nosso é um exemplo disso.
Jesus Cristo quer que sua igreja se empenhe nessa obra
maravilhosa para que o mundo sinta a presença
transformadora do grande e verdadeiro Rei. Por isso
nessa semana ore! Venha o teu reino. Deus abençoe. 

Terça 

Ore hoje a oração do Pai do Nosso, de um

modo diferente. Em cada frase, pense e reflita  

com cuidado no significado de cada petição

que é feita. Além disso, aproveite e em sua

meditação, identifque os aspectos da Trecho

"Venha o teu reino" em sua vida e ore por isso.

Ore para que você se submeta à vontade de

Deus, ore para que a Igreja do Senhor avance

na obra missionária e ore para que o reino das

trevas seja a cada dia desbartado diante do

verdadeiro Rei Jesus!  

Ore! 



UNIDOS  EM CRISTO
 
   “E assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu

estou unido contigo, que todos os que creem também
estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me

enviaste” João 17.20

A D A L G I S A  F E R N A N D E S  

Quarta 

 
   Após ensinar aos discípulos sobre a importância de
servir no capitulo 13 de João, Jesus dispara ensinamentos
maravilhosos para uma vida cristã e cotidiana cheia do
Espírito Santo. Ele nos ensina a viver conhecendo sobre a
Verdade e o Caminho a ser percorrido e que devemos
estar nEle como ramos em uma videira.
 
   Para fechar com chave de ouro Ele ora ao Pai no
capitulo 17, entregando e consolidando a sua igreja em
Deus. Assim Jesus deixa uma marca que não pode ser
identificada como um símbolo ou coisas parecidas.  A
marca dos seus, a sua igreja, só pode ser vista e percebida
através do cumprimento dessa maravilhosa oração que
ecoa em nossos corações até os dias de hoje. 



 
   Em sua oração Jesus mostra que devemos estar
guardados Nele, que somos um, assim como Ele e o Pai
são um. Ele ora e ensina que somos guardados do mundo
pela nossa unidade, que somos do Pai através da verdade,
que partilhamos de sua natureza divina e que assim como
estamos unidos entre irmãos também estamos unidos a
Ele. 
   Expressando essa unidade, nós podemos assim
resplandecer a maravilhosa luz de Jesus para o mundo, de
onde Ele próprio não nos tirou, mas ao invés disso
preparou para ser luz em meio as trevas. Nos mantendo
unidos no amor de Cristo podemos mostrar que o Seu
testemunho é verdadeiro porque Ele vive e vive também
em nós. Que possamos nos esforçar para em unidade,
expressar esta vida e amor em todos os confins da terra! 

Ore! 
Todo a igreja de Deus espalhada pela terra está

unida à Cristo, e unida à você. Tire um tempo

para entrar no site do Portas Abertas, e aprenda

sobre a igreja perseguida ao redor do mundo.

Depois disso, tire um tempo de intercessão por

parte de sua família que é perseguida no mundo.

Quarta 



  Diariamente nos deparamos com as seguintes
perguntas: estou fazendo a vontade de Deus? Qual o meu
chamado e meu propósito agora que sou cristão
convertido? Estas perguntas são feitas se desfrutamos de
uma vida cristã plena, livres das amarras do passado,
vivendo o presente em comunhão com o nosso Senhor e se
estamos caminhando esperançosos seguindo rumo a
eternidade.

No evangelho de João, no capítulo 08, podemos encontrar
valiosas repostas por meio do exemplo e dos
ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos
8-11 jesus salva uma mulher de apedrejamento, a perdoa
e a chama ao arrependimento. Nos versos 12-29 Jesus
testifica de si, dizendo ser a luz do mundo e dá
testemunho mediante aos seus ensinamentos que têm
ouvido do Pai. No verso 28 fala do seu sacrifício que está
por vir e o cumprimento das escrituras e fecha no verso
29 declarando seu relacionamento e obediência ao pai.
Ele conclui: 

A VERDADE VOS LIBERTARÁ
W A N D E R S O N  F E R N A N D E S  

Quinta 



 
   “Dito essas coisas, muitos creram nele e aos que

creram ele disse: ‘Se vós permanecerdes na minha
palavra, sois verdadeiramente meus discípulos; e

conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará’”. João
8.30-31

  O ponto que nos chama a atenção é que Jesus se
dirige aos que creram e para esses ele descreve um
passo a passo para uma vida de comunhão, discipulado
e liberdade cristã.

Primeiro Ele ensina a permanecermos na sua palavra e
não nas palavras e ensinamentos de outras pessoas. Em
segundo lugar ele nos ensina que permanecendo em sua
palavra, isso nos confirma como verdadeiros discípulos
dEle. Em terceiro lugar, se somos discípulos,
conheceremos a verdade, e por fim, conhecendo esta
verdade, seremos libertos. 

Quinta 



  Para desejar o reino de Deus, precisamos crer que
existe um reino e que já têm um Rei, e esse Rei nos
convida a permanecer em sua palavra, nos convida a
aprender com ele, esse aprendizado nos conduz à
verdade e essa verdade irá nos libertar. Que possamos
dia após dia, orar para que essa libertação seja
verdadeira tanto em nós quanto aos confins da terra. 

Ore! 
A verdade da Palavra de Deus é libertadora.

Você já agradeceu à Deus hoje por poder ler a

palavra de Deus e ser liberto dos seus pecados,

dia após dia? Infelizmente, muitos não tem

acesso a Bíblia. No mundo inteiro existem cerca

de 7 mil Linguas, dos quais cerca 3,7 mil não tem

nenhum trecho das escrituras traduzidas.  Isto

significa que cerca de 2 bilhões de pessoas no

mundo não possuem testemunho em sua língua

das palavras que libertam. Ore pelo trabalho de

tradução de bíblias no mundo, para que o Reino

de Deus chegue à essas pessoas. 

Quinta 



AURORA 

  Você já acordou na madrugada de forma
inesperada e passou a noite em claro esperando o dia
amanhecer? Se lembra como pouco a pouco os raios do
sol foram iluminando as montanhas, as casas e o céu
foi ficando mais claro até ser dia perfeito? Nossos olhos
não conseguem captar o momento exato que o sol
iluminou tudo, não é?! No entanto, é perceptível que
minuto após minuto a luz do sol se mostra mais forte,
mais clara, até que tudo seja iluminado por ele. É um
processo. Nosso amadurecimento e nossa caminhada
nesse Reino é um processo.  Olhando para esse texto
consigo me lembrar de como me via na escuridão e de
como pouco a pouco a luz de Cristo foi iluminando
minha vida e transformando meu coração. Você
consegue enxergar isso em você? 
 

  “Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.”

Provérbios 4:18 

L O R R A Y N E  V I E I R A  S E T E   

Sexta 



  A primeira lição que tiro desse texto é que o
caminho dos justos é vivido de forma crescente, de
glória em glória, de aprendizado em aprendizado.
Nosso caminho precisa ser maturação, sabedoria e
graça buscada aos pés de Cristo. Isso quer dizer que
teremos sim frustrações, dificuldades e lutas da carne
contra o Espírito, mas, que Deus em sua soberana
graça, firmará nossos pés na Rocha e nos fará
perseverar de fé em fé. 

A segunda lição que tiro desse texto é que precisamos
dia após dia desejar esse caminho e perseverar nele.
Não existe outra escolha pra nós, mesmo que existam
outros “pseudos caminhos” o único verdadeiro e seguro
que temos a seguir é esse: Cristo, o verdadeiro caminho
que nos leva a Deus e ao seu reino. Nossos esforços,
habilidades e intenções precisam estar focados em
satisfazer o Rei desse reino, em servir a esse reino, em
nos dedicar de todo nosso coração e com toda nossa
força a esse caminho. 

 

Sexta 



A terceira e última lição que tiro desse texto é que da
mesma forma que Cristo transforma e tem
transformado minha vida, Ele pode levar outros a serem
“dias perfeitos” também e a minha luz precisa alcançar
aqueles que Ele colocar em meu caminho. Eu não posso
ter tempo para viver nas trevas, não posso desviar meus
caminhos com futilidades. Meus esforços precisam estar
em levar outros a serem “dias perfeitos”. Essa é a minha
missão. Eu preciso amar esse reino, eu preciso desejar
esse reino. 
Até que brilhemos como a luz da aurora. 
Até que nossos caminhos sejam somente luz vinda d’Ele.
Até que levemos outros a caminhar como Ele nos ensinou
a caminhar. 
Até que Ele venha e seja dia perfeito para nós!  Amem!

 
Ore! 

Deus nos chamou para brilhar a sua luz diante da

escuridão. Quantos corações no escuro passam

diante de você diariamente? Pense em algumas

pessoas que nescessitam da luz do Evangelho e

ore por elas. Peça à Deus que te capacite, e ouse

pregar o evangelho pra estas pessoas hoje. 

Sexta 



VOCÊ DESEJA JESUS?
M I S S .  G A B R I E L  B R A S I L I E N S E   

  Você deseja Jesus? Você deseja o reino de Deus?
Porque desejar o reino é desejar Jesus, afinal queremos o
reino de Deus porque Deus está lá e não simplesmente
porque é um lugar sem dor e sofrimento. A alegria do
reino é o Senhor, se ele não estiver lá não terá alegria e
vida sem dor porque Ele é a fonte de tudo. 

Me deixe formular melhor a pergunta: o quanto você
deseja Jesus? Pois à medida que desejamos algo nos
dispomos a isso. Se eu tenho muita vontade de
emagrecer, eu vou na academia todo dia, por exemplo.
Temos que pensar sobre onde está o nosso esforço porque
as vezes podemos desejar Jesus, mas não muito e por isso
fazemos pouco pelo reino. Podemos desejar Jesus só pelos
benefícios e não por Ele mesmo. 

Sábado



  Teve um jovem que encontrou com Jesus relatado em
Mateus 19.16, ele pergunta sobre a vida eterna, ou seja,
ele queria ir para o reino de Deus. E ele vivia bem, era
um jovem com vida ética aos olhos da sociedade e bom
filho. Percebe-se isso ao ver a sua resposta à pergunta de
Jesus sobre se ele guardava os seis últimos
mandamentos. Mas ele mesmo sabia que faltava alguma
coisa e pergunta o que falta ainda? 

Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus
bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu; depois,

vem e segue-me. (Mat 19.21)  

Diz o relato bíblico que ao ouvir isso ele se retirou triste,
ou seja, ele não seguiu Jesus. Ele queria o céu, mas não o
dono do céu. Tinha coisas mais “caras” e mais
importantes na terra para ele, então ele nega o convite. 

Sábado



  Esse convite para abandonar tudo não mudou. Jesus
é o mesmo, e se você não o deseja mais do que qualquer
tesouro nessa terra você não pode segui-lo: o convite dele
te entristece. E se você não o seguir venho te informar
que você não vai para o céu. Ainda bem né?  Imagina
você estar num lugar eternamente onde todos os
holofotes estarão voltados para Ele e não para você,
imagina estar num lugar onde Ele e somente Ele é
cultuado todos os dias e para sempre. Se você não o
deseja mais do que tudo será um lugar incomodo para
você, portanto é melhor não ir para lá. 

Jesus hoje faz o mesmo convite, Ele é totalmente
desejável, o Filho de Deus que morreu pelas suas ovelhas,
sendo o pastor em vida e na morte delas. Ele é amor e
governa o seu povo com sua perfeita lei, sendo que por
meio da obediência a sua lei dada a nós é também amado
pelo seu povo. 

Sábado



  Ele te chama para largar tudo, vender e dar aos
pobres, se preciso for literalmente. O que rivaliza seu
coração com Jesus, esse jovem na bíblia eram
propriedades. O que te atrapalha? O que domina seu
coração que não é Cristo? Um sítio, vai e vende ele e doa
para missões. um namorado(a)? termina isso se ele (a)
não deseja o seu Senhor.  Um político radical? Deixa de
ser bobo tem um monte de gente se perdendo do seu lado
e você pensando que vai salvar o país. Um pecado? Esse
pecado está te enganando e vai te levar para o inferno. 

Existe alguém ou algo mais importante do que Jesus para
você? "Vende"! Vende, vai, dá aos pobres!  Deixa isso para
lá e lute pelo o que é eterno e pelo Eterno Deus
encarnado, Cristo Jesus o nosso Senhor! 

Ore! 
Muitas vezes o nosso coração está desejando não o

Reino de Deus, mas os reinos deste mundo. Avalie o

seu coração e pergunte: O que tem me impedido

de desejar o Reino de Deus? Diante da resposta,

ore em contrição diante do verdadeiro Rei, e se

disponha a fazer parte desta grande obra! 

Sábado






