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LIÇÃO 06 — REINO DE DEUS (2ª parte) 

1) INTRODUÇÃO 

a) Problemas: qual a relação da igreja com o reino de Deus? São termos sinônimos? São consecutivos?  

b) Objetivo: esclarecer o papel da igreja em relação ao reino de Deus.  

c) Delimitação: o tema do reino de Deus é muito rico e permite diversas abordagens; nesta aula, 

delimitamos o tema do reino à sua relação com a igreja.  

d) Problema:  

i) Pergunta: “E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus”; 

ii) Resposta: duas negativas e uma positiva:  

(1) Quando ou como: “O reino de Deus não vem com aparência exterior.” 

(2) Onde: “Nem dirão: Ei-lo aqui, ou: Ei-lo ali;”  

(3) Quando e onde: “porque eis que o reino de Deus está [estará] entre vós” (Lucas 17:20,21). 

iii) Dentro ou entre? A interpretação preferencial é ‘entre’; não há base para entender como ‘dentro’.  

2) REINO DE DEUS: O QUE É E O QUE NÃO É 

a) O que não é o reino de Deus: 

i) Não é abstrato (espiritual): quando Jesus disse “o meu reino não é deste mundo”, ele quis dizer que 

seu reino não tem parte com o sistema do mundo e não que o reino existe apenas no céu e não na terra; o 

reino de Deus não é um estado ou condição (sentimento) interior.  

ii) Não é uma utopia: o reino de Deus não é uma utopia fantasiosa, que devemos buscar como um ideal 

não alcançável, mas que funciona apenas como ‘horizonte’ e motivação (‘o pote de ouro sob o arco-íris’). 

iii) Não é realização humana: não virá como culminância da evolução social, nem pela ação da igreja. 

b) O que é o reino de Deus: 

i) É o governo de Deus sobre toda a criação (céus e terra): a oração do Senhor diz “seja feita a tua 

vontade na terra como no céu” (Mt 6.10); o ‘reino’ é anterior, superior e mais abrangente que a igreja. 

ii) É a promessa de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento: Salmos 2; Isaías 2 e 11; Daniel 2 e 7;   

iii) É a parte central da pregação e ministério de Jesus: “É chegado o reino de Deus”.  

iv) É dinâmico: o reino (soberania) de Deus em ação em todos que se submetem ao senhorio de Jesus 

(Rei); a proclamação dos cristãos primitivos “Jesus é o Senhor” expressa isso.  

v) Paulo: “não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Rm 14.17). 

c) Conclusões:  

i) Rei, reino: refere-se mais à autoridade, poder e soberania do rei do que ao estado (espaço; território); 

portanto, podemos entender ‘reino de Deus’, como ‘reinar de Deus’ (o ato de governar); falar do reino 

de Deus é como falar de Deus mesmo: o “reino está próximo” é o mesmo que “Deus está próximo”.   

ii) Sistema: uma expressão moderna que podemos usar como equivalente ao reino de Deus e mundo 

(reino babilônico) é sistema, porque esta palavra abarca a ordem de todos os elementos de uma sociedade 

— poderes, relações, produção, famílias, etc. O sistema do mundo não é natural nem necessário. 

3) A IGREJA NÃO É O REINO:  

a) Pregação da igreja primitiva: os primeiros discípulos anunciaram o reino de Deus, não a igreja; verifique 

como não é possível substituir a palavra ‘reino’ por ‘igreja’ nos seguintes textos: 

i) Filipe: “que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo” (At 8.12);  

ii) Paulo e Barnabé: “por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus” (At 14.22);  

iii) Paulo: “E, entrando na sinagoga, ... disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus” (At 19.8); 

Paulo: “Pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor 

Jesus Cristo, sem impedimento algum” (At 28.31). 

b) Na parábola do joio: Jesus diz que lançará os pecadores fora do seu reino (Mt 13.41), o que poderia 

sugerir que se refere à igreja; mas o ‘campo’ é o ‘mundo’, não a ‘igreja’ (Mt 13.38).  

c) Pedra fundamental da igreja: o fato de Jesus edificar sua igreja e lhe dar as chaves do reino dos céus não 

indica termos sinônimos (igreja = reino), mas ‘relação inseparável’ entre o reino e a igreja; não é correto 

dizer que a igreja é a forma atual do reino de Deus, entre a ascensão e a vinda de Jesus; a igreja são as 

pessoas do reino, aquelas sobre as quais o reino de Deus se revela.  

d) Tentação da igreja: proclamar a si mesma como o reino de Deus na terra (p.ex., catolicismo medieval). 
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4) O REINO CRIA A IGREJA 

a) O que vem primeiro: a igreja ou o reino? 

b) A reino é anterior à igreja: a pregação do reino de Deus desafiou as pessoas a crerem em Jesus e gerou 

uma nova comunidade de discípulos; todos os que creram “entraram” no reino de Deus e ação habilitados a 

darem testemunho do reino de Deus; portanto a igreja é resultado da vinda do reino de Deus.  

c) Parábolas do reino:  

i) a parábola do joio fala de separação da igreja em relação ao mundo;    

ii) a parábola da rede: fala da separação entre aqueles que são arrastados pela rede (reino).  

d) A igreja é serva do reino: ela resulta da proclamação do reino de Deus, todos os que respondem à 

convocação do Rei. A igreja não é porta-voz exclusiva, mas ‘autenticada’ pela prática, do reino de Deus. 

5) A IGREJA É AGÊNCIA DO REINO 

a) Agência (agir): a igreja está a serviço da causa do reino que é o alvo final — do Éden à Nova Jerusalém. 

b) Ações (agir): testemunho, reconciliação, libertação de todas as forças destrutivas da vida.  

c) Embaixada:  

i) Grego: presbeuomen, comissão de senadores (anciãos) que representam um reino em outro país.  

ii) Latim: ambactus (ambos + agir), servir entre duas partes, o governo de origem e o de destino.  

iii) “Portanto, somos embaixadores [presbeuomen] de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso 

intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus” (2Co 5.20). 

iv) Significado: a igreja é composta por todas as pessoas que representam os valores do reino.  

d) Convocação: evocando os conceitos originais da ekklesia como convocação, podemos deduzir que o Rei 

(reino) convoca pessoas (igreja) para uma missão. A missão do rei (reino) dá sentido à igreja. 

6) A IGREJA DÁ TESTEMUNHO DO REINO  

a) Testemunho: a missão da igreja é dar testemunho do reino de Deus, não de si mesma; a igreja não edifica 

o reino nem se torna ela mesma o reino, mas dá testemunho, antecipando-o e proclamando-o ao mundo.  

i) Envio dos doze: simboliza a criação do novo Israel ou a prioridade do anúncio a Israel. 

ii) Envio dos setenta: segundo a tradição dos judeus, havia 70 nações no mundo ou a Torá havia sido dada 

em 70 línguas a todos os homens; portanto simboliza o anúncio a todas as nações do mundo. 

b) Igreja de duas eras: a igreja vive nesta era presente antecipando por sua vida e pregação a era futura, à 

qual ela já pertence por meio de Cristo; a igreja não é perfeita, mas caminha para a perfeição. 

c) Comunhão: a evidência do reino de Deus na igreja é a comunhão de pessoas que cultivam o amor, o 

perdão; a igreja é formada com base no amor e no perdão de Deus e deve reproduzir esse amor/perdão.  

d) Atos 1.6-8: os discípulos perguntam pelo tempo da restauração do ‘reino’. Jesus responde que a questão 

é da competência de Deus, ‘mas’ lhes concederia ‘poder’ para serem suas testemunhas em todo lugar.  

7) A IGREJA, PROCLAMADORA DO REINO 

a) Mandato: o mandato do reino foi concedido à igreja; “indo por todo mundo” (Mt 28.18); 

b) Poder/autoridade: as “chaves” para abrir e fechar, ligar e desligar (Mt 23.13; Lc 11.52; Jo 20.23); 

c)  Revelação: Jesus confiou a mensagem do Reino à igreja.  

d) Reconciliação: anúncio do perdão e da reconciliação com Deus. 

e) Missão fundamental: anunciar a vinda do reino de Deus. 

8) PARA REFLETIR  

a) “Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno 

rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino” (Lucas 12:31,32). 

b) A igreja é o povo peregrino de Deus: a igreja não vai reproduzir os cristãos primitivos (início), e também 

não é ainda a igreja triunfante escatológica (alvo). A igreja caminha para a plenitude — o reino de Deus. 

c) Qual a garantia de que o reino de Deus virá? Ele não é apenas mais uma das utopias irrealizáveis ou um 

placebo para ajudar a suportar a realidade? 

d) Caráter duplo: entrar no reino de Deus implica em participar da igreja? Entrar na igreja significa entrar 

no reino de Deus? 
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