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"o reino vs o paraÍso” 
No estudo de hoje iremos fazer uma importante e esclarecedora separação, vamos mostrar biblicamente o que é Reino, e
o que vem a ser o Paraíso. Reino é diferente do Paraíso. Todo crente já está no Reino, aqui na Terra. Quando morremos, ai 
sim, passamos ao Paraíso!

O REINO ANUNCIADO PELOS PROFETAS

O dilatado de seu império e a paz não terá fim, sobre o trono de Davi e 
no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde 
agora e para sempre; o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. ISAÍAS 9: 
7.

Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não 
será jamais destruído; e este reino não passará a outro povo; esmiuçará 
e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, 
DANIEL 2: 44 .

OBS: Jesus Cristo deixou claro onde se localiza o Reino:

Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está 
entre vós. "Podemos definir que o Reino está em todo crente, e é 
ativado por esta Palavra." LUCAS 17: 21.

O REINO ANUNCIADO POR JESUS

O qual nos livrou da potestade das trevas, e nos trasladou para o reino 
de seu amado Filho, COLOSSENSES 1: 13.

Assim que, nós recebendo um reino inabalável, Tenhamos gratidão e 
mediante ela sirvamos a Deus agradavelmente, com temor e reverência; 
HEBREUS 12: 28 .

DIFERENÇAS ENTRE REINO E PARAÍSO NA HISTÓRIA

E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu 
reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo
no Paraíso. LUCAS 23: 42, 43.

CONCLUSÃO: O Reino é aqui e por isso Paulo nos chama a Reinar em 
Vida!!!

Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os 
que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em 
vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17 .
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