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Reinando em Vida 
 

Romanos 5:17 

Introdução: Paulo, em Romanos 5:17, diz que pela ofensa de um e por meio de um só, reinou 
a morte. Isto é, pelo pecado de Adão, a morte passou a fazer parte da vida do homem. 
Entretanto, neste mesmo versículo ele diz que aqueles que receberam abundância da graça e 
o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Em outras 
palavras, o que o apóstolo está dizendo é que aqueles que foram salvos por meio de Jesus, os 
que foram agraciados com o seu sacrifício na cruz e receberam o presente de se tornarem 
justos (dom da justiça), reinarão em vida por meio dele. 

Preste bem atenção! Esta é uma promessa maravilhosa! Paulo está dizendo que os filhos de 
Deus reinarão em vida por intermédio de Jesus. Ele não está dizendo que reinaremos depois 
da morte. Não está dizendo que somente reinaremos quando entrarmos na eternidade com 
Cristo. Ele está afirmando que podemos reinar hoje mesmo. É direito nosso!  

No estudo dessa semana, veremos quatro coisas que nós precisamos para reinar em vida: 
 
1. Precisamos de uma aliança com Cristo – o texto diz que reinamos por meio de um só, a saber, 

Jesus Cristo. Não existe outro nome que possa nos levar a reinar com autoridade no mundo 
espiritual, além do nome de Jesus. Muitas pessoas são iludidas e buscam outros meios para 
resolverem os seus problemas. Respeitamos a biografia de Maria, mas a Bíblia diz que 
reinamos por intermédio de Cristo e não por intermédio dela. Qualquer outro meio que não 
seja Jesus, será perda de tempo. 

 
Aqueles que reinam com Ele, são aqueles que estão aliançados com Ele. Os que o receberam 
como Senhor e Salvador, creram nele e se arrependeram dos seus pecados, e, assim, firmaram 
uma aliança com Cristo. Se você não tem uma aliança com Cristo, faça isso hoje mesmo. Basta 
abrir o teu coração e convidá-lo a entrar. Ele passará a reinar sobre sua vida e você reinará com 
Ele sobre as circunstâncias. 

 
2. Precisamos crer que recebemos autoridade –  a nossa fé é imprescindível para reinarmos em 

vida. É necessário crermos totalmente que recebemos autoridade espiritual de Jesus. Sem 
autoridade, não teremos ousadia nem coragem para abrirmos a nossa boca. Em Mateus 16:19, 
Jesus diz que as chaves do Reino dos Céus foram dadas a Igreja. Elas são chaves espirituais e 
necessitamos de fé para que possam ser usadas por nós.  

 
A autoridade que Jesus nos delegou Ele conquistou no mundo espiritual por intermédio da sua 
vida sem pecado que foi oferecida como sacrifício perfeito ao Pai. Jesus morreu, mas 
ressuscitou e por isso toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra (Mt 28:18). Portanto, toda 
autoridade que temos é fundamentada na autoridade conquistada por Ele. Creia nisso e use a 
autoridade que você recebeu dele para viver uma vida de vitória. 

 
3. Precisamos declarar a vontade de Deus – o instrumento de governo que temos é a Palavra. 

Pela Palavra de Deus nós reinamos sobre situações, circunstâncias, dificuldades, tentações, etc. 
Deus fez tudo pela sua Palavra. Ela é criativa e poderosa. Por isso precisamos conhecê-la, 
porque ela é uma arma de vitória para vencer o inimigo. Quando declaramos com fé a Palavra 
de Deus veremos a manifestação do seu poder. 
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Em Mateus 21:21, Jesus diz que podemos mandar os montes se erguerem e se lançarem no 
mar. Dessa forma, Ele estava ensinando aos seus discípulos o poder da Palavra. Portanto, seja 
ousado, abra a tua boca e declare a vontade de Deus para a tua família, para os teus negócios, 
para a tua vida financeira, para o teu ministério, para a tua saúde, etc. 

 
4. Precisamos ter a boca sarada – já que governamos pela Palavra, precisamos de linguagem 

pura. Isaías reconheceu que os seus lábios eram impuros e Deus enviou um Serafim com uma 
brasa viva do altar para purificar os seus lábios. Muitas vezes, os nossos lábios são impuros por 
vivermos confessando derrota, reclamando da vida, murmurando porque não conseguimos 
vencer. 

 
Provérbios 18:21 diz que “a morte e a vida estão no poder da  língua; o que bem a utiliza come 
do seu fruto”. Aqueles que têm uma boca curada saberão utilizá-la para a edificação, 
conquistarão vitórias, porque semeiam boas Palavras e colherão o bom fruto. Entretanto, os 
que abrem a boca somente para reclamar e liberar palavras de derrota necessitam 
urgentemente de cura para que possam reinar com Cristo, em vida. 

 


