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INTRODUÇÃO: 
 
Os súditos do Reino de Deus é o seu povo. Existem dois vocábulos para o povo de Deus na Bíblia 
Sagrada: 
 

� No Antigo Testamento ele é chamado de Cahal (hebraico) – aqueles que descendem dos 
lombos de Abraão. 

� No Novo Testamento ele é chamado de Ekklesia (grego) – ou Igreja. 
 
Isto está bem representado através dos 24 anciãos em Apocalipse: 

� 12 do Antigo Testamento 
� 12 do Novo Testamento 
� 12 portas 
� 12 fundamentos 

 
O Reino de Deus é transcendental – atinge o céu e a terra. Anteriormente, o reino de Deus 
estava circunscrito ao céu (reino espiritual), mas pelo advento de Cristo, seu reino se expandiu à 
terra, porque ele veio ao mundo. 
 
Os escribas murmuravam contra Jesus, porque ele sentava e comia com os bêbados e prostitutas. 
Porém o reino dos céus chegou até nós, desceu até nós. A mulher siro-fenicia representa esta 
grande verdade: “Os cachorrinhos (Ekklesia) também comem das migalhas que caem da mesa dos 
filhos (Cahal)”. 
 
Jesus comparava que todo escriba instruído acerca do reino dos céus era semelhante a um pai de 
família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Aqueles que estavam no rudimento da Lei, 
Jesus anunciava-lhes coisas novas. Temos que saber e aprender a discernir as coisas novas e velhas 
de nosso tesouro. 
 
O Capitulo 13 de Mateus relata sete Parábolas, as quais descrevem a história e futuro de Israel 
desde o seu principio até os fins dos tempos. A Parábola da Ceia é a transição de “Cahal” para 
“Ekklesia”. O dono da ceia dizia: “Ainda há lugar”. Esta é a dimensão da graça. 
 
Os tesouros velhos são representados através de três parábolas de Jesus, as quais são 
dispensacionais para Israel. 
 

� Parábola do Tesouro Escondido – Mt 13.44 
� Parábola da Pérola – Mt 13.45,46 
� Parábola da Rede – Mt 13.47-50 

 
Os tesouros velhos falam da dispensação de Israel no Antigo Pacto (Velho Testamentário). 



ESBOÇO: 
 
 

1. Parábola do Tesouro Escondido – Mt 13.44 (Visão Global de Israel) 
 

a. Tesouro = tem muitas coisas (Israel em geral) 
b. Campo = mundo, nações (demográfico) 
c. Homem = Jesus 

 
2. Parábola da Pérola – Mt 13.45,46 (Visão Detalhada de Israel) 

Entra no tesouro e vê os detalhes do tesouro = pérola 
 

a. Homem = Jesus 
b. Negociante = 144,000 evangelistas na Grande Tribulação ou obreiros 
c. Pérolas = Remanescentes de Israel na Grande Tribulação 

 
3. Parábola da Rede – Mt 13.47-50 (Visão Explicita de Israel) 

Extensão de Israel para congregá-la no Milênio 
 

a. Rede = nações 
b. Mar = mundo, nações 
c. Toda qualidade de peixe = todos aqueles que ajudaram Israel e participarão no 
Milênio. 

d. Puxam para a praia os peixes bons e ruins = nações que ajudaram ou não a Israel 
 


