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LIÇÃO #01/2022 
O PROJETO ETERNO DE DEUS 
 
O projeto eterno de Deus é o Seu Reino. Esse maravilhoso Reino envolve a eternidade, os seres 
celestiais, o universo em expansão, toda a natureza e a Igreja, a noiva de Cristo. Na Igreja está a 
família, e na família está o indivíduo com seus laços de relacionamento. Apocalipse 1:6 
 
Eternidade é um dos atributos divinos. O nosso Senhor e Rei não teve início nem terá fim, Ele é 
eterno. Deus é também infinito; a fonte absoluta e suficiente de tudo que existe ou virá a existir. 
Somos um ser espiritual porque o Pai nos gerou em seu projeto Eterno, em seu Reino. Gênesis 
1:26 a 28  
 
Assim o Senhor está edificando uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele, que 
eternamente é uma Comunidade de amor – Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo – desejou 
ter mais filhos. Esse é o motivo pelo qual o ser humano foi criado e tem a capacidade de se 
reproduzir. Através de nós o Senhor amplia o Reino. Mas nós não somos o centro do universo, 
nem o centro do Reino de Deus; Ele é o centro! 
 
Ao pensar no homem, Deus desejou alguém completamente diferente de tudo que já havia sido 
criado, portanto, nos fez semelhantes a Ele. Nem os anjos, com todo o esplendor e poder que 
têm, são iguais aos homens. Na edificação de seu Reino, nos estabeleceu como filhos; 
cooperadores, parceiros e herdeiros. Romanos 8:14 a 17 
 
Nossa curta vida terrena precisa ser compreendida dentro do propósito eterno de Deus, sob a 
ótica de edificação de um Reino. Por isso o Senhor nos fez à sua imagem e semelhança; pensamos, 
falamos, decidimos, agimos, construímos... para quê? Para edificar um Reino eterno, junto com 
Ele, junto como o Pai! Nossos talentos, dons, recursos, inteligência, capacidade cognitiva, força 
física, riquezas, são elementos provedores de condições para o exercício do Reino de Deus, 
enquanto vivemos nesta terra e depois, quando estivermos na eternidade. II Timóteo 1:8 a 10 
 
Quando Adão e Eva decidiram se distanciar de Deus – Gênesis 3 - a humanidade seguiu em 
trevas. Isolados, nosso espírito morto, sem comunhão com a Luz, tentamos construir outro reino, 
um reino finito, terreno, pobre. Isto é o que vemos na história; as pessoas procurando edificar um 
império pessoal onde elas mesmas são o centro. Porém, são tentativas limitadas, frágeis e cheias 
de pecado. No reino dos homens estão os males, injustiças, dilemas e fracassos. 
 
A única esperança é voltarmos ao projeto eterno de Deus. Por isso o Senhor Jesus se entregou 
na cruz. Somente Ele, alguém sem pecado, poderia nos levar de volta ao Pai, nos resgatar para 
seu Reino. Ouvimos o Evangelho, decidimos nos entregar a Jesus, experimentamos o novo 
nascimento e seguimos por uma vida cristã de santificação, visando o Reino.  
 
A salvação não é um fim em si mesma, mas, um meio pelo qual somos recolocados no projeto 
eterno de Deus. Fomos alcançados por Jesus não apenas para sermos salvos, mas para sermos o 
Corpo de Cristo. É por isso que, enquanto estamos na terra, dedicamo-nos para a conquista de 
mais vidas, fazendo discípulos, edificando a Igreja, atuando no Reino desde já. João 17:20 a 23 
 
Esse é o plano de vida que Deus tem para todos nós. Quais são os seus planos de vida? O que 
precisa ser alinhado para que você esteja dentro do projeto eterno de Deus? Se você trabalha e 
batalha para edificar só a sua vida, seus interesses, e de vez em quando consegue que Deus te 
ajude, esse é o momento de uma mudança da forma de pensar. Apocalipse 1:6 
 
Não buscamos a Deus só para sermos salvos e conseguir viver bem nesta terra. Estamos vivos 
para exercer o livre arbítrio escolhendo Jesus como Senhor e Rei. Guiados pelo Espírito Santo, 
poderemos caminhar em unidade e aliança, edificando o Reino de Deus! Romanos 8:28 a 30 
 
 
 


