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LIÇÃO #17/2022 
A SOLUÇÃO DOS MALES NO GOVERNO DE CRISTO 
 
Deus governava o povo de Israel através de Samuel. Depois, o profeta envelhecido colocou seus filhos 
como juízes, mas eles não temiam ao Senhor e perturbaram os hebreus. Os anciãos, que se empenhavam 
por construir a nação, pediram um rei e Deus permitiu. Leia I Samuel 8. 
 
Como o Senhor havia alertado, o povo sofreu os danos de um governo terreno. Da mesma forma, 
sofremos hoje os danos por não seguirmos o governo de Cristo, mas os comandos da nossa própria alma 
e de ímpios.  

De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? 
De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4:1 

 
O governo da nossa carne, dos políticos ou de qualquer ideologia, sempre será fonte de problemas. 
Quando legalizamos o Maligno, através de atitudes da nossa natureza corrompida, certamente colhemos 
muitas complicações e danos. Deuteronômio 17:14-15 
 
A raiz dos males que experimentamos na vida terrena está na nossa natureza corrompida; a solução está 
no governo de Cristo! É esse governo divino que vence o Maligno. O Soberano nos capacita para 
vencermos a carne, o pecado, o mundo e o diabo. I João 5:4 e 5 | Romanos 7:5 
 
Quando nos submetemos ao governo de Cristo, tudo muda na nossa vida, tudo muda através de nós! 
 

Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; o governo está sobre os seus 
ombros; e o seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, 
Príncipe da Paz; para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono 
de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, 
desde agora e para sempre. O zelo do SENHOR dos Exércitos fará isto. Isaías 9:6-7 

 
O triunfo final do Reino de Deus é o governo eterno de Cristo, o Rei dos reis.  Nós somos esses reis terrenos 
que devem ser governados desde agora pelo Rei eterno. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 8:1 a 
11 sobre uma vida guiada pelo Espírito de Deus. 
 
Quais são as evidências que asseguram que você é governado por Deus? Romanos 8:14 
Que tipo de convívio você tem com o Corpo de Cristo, que anuncia publicamente o governo Dele sobre 
você? Gálatas 5:16 a 26 
 
Jesus declarou: “Sois meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando!” João 15  
O que Jesus tem ordenado a você? Quais textos bíblicos são o padrão, a referência para suas decisões 
pessoais, conjugais, profissionais, familiares, ministeriais. I Coríntios 10:31 
 
O Fruto do Espírito e Seus dons são as maiores evidências do governo de Cristo sobre nós. O Fruto diz 
respeito às mudanças no caráter. Os dons dizem respeito às nossas ações espirituais originadas nele. 
Como isso está acontecendo na sua vida? Você pode testemunhar de seus desafios para esse governo 
pleno no encontro do Pequeno Grupo? I Coríntios 2:16 | Filipenses 4:7 
 
É o bispo da Igreja anglicana que coroa os reis ingleses e invoca o governo de Deus sobre a nação. Isso nos 
faz lembrar dos profetas e reis de Israel. Em muitas edificações e memoriais na cidade de Londres você 
pode ler: “Construído graças à família de... e a Deus que nos sustenta.” A própria rainha Elizabeth declara: 
“Eu tenho sido – e continuarei sendo – muito grata pelas orações de cada um e a Deus por sua 
benignidade.”, “Realmente tenho visto a fidelidade de Deus”; “Sou a serva rainha e Ele é o Rei a quem eu 
sirvo!”. É admirável o que acontece naquela nação pelo temor a Deus. Talvez a rainha Elizabeth seja 
mesmo a última referência do governo divino sobre um monarca. 
 
Que o governo do Senhor, o Eterno, sobre mim e sobre você, não seja apenas algo “pra inglês ver”.  
 


