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Primeira fase a graça
O reino de Deus na Terra é um reino celestial. O evangelho de Mateus usa a expressão “reino dos
céus” mais de trinta vezes. Quase todas as vezes se refere ao reino que está próximo. “Arrependeivos, porque está próximo o reino dos céus” (Mateus 3:2).
Jesus pregou a maravilhosa mensagem da chegada iminente do reino. “Percorria Jesus toda a
Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de
doenças e enfermidades entre o povo” (Mateus 4:23). A palavra de Deus e a palavra do reino
podem ser usadas indiferentemente. “A todos os que ouvem a palavra do reino e não a
compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que
foi semeado à beira do caminho” (Mateus 13:19; veja Lucas 8:11). Os discípulos são guiados pela
“doutrina dos apóstolos” (Atos 2:42), porque Deus lhes deu a obra de ordenar a vontade do céu
sobre os cidadãos do reino na terra (veja Mateus 18:18). E por essa razão, Jesus disse aos seus
discípulos: “Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vo-lo confio” (Lucas 22:29).
O domínio do Rei Jesus Cristo chegou às mentes e corações do povo de Deus durante o primeiro
século. E lhes disse: “Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que,
de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de
Deus” (Marcos 9:1). Homens e mulheres ouviram a mensagem do reino e se tornaram cidadãos do
reino do Senhor. “Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do
Filho do seu amor” (Colossenses 1:13).
O reino dos céus na terra não é um reino terrestre. Jesus disse: “O meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que
não fosse eu entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui” (João 18:36). O que
significa “não é deste mundo”? “Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de
Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: Eilo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus está dentro de vós” (Lucas 17:20-21). “Porque o
reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”
(Romanos 14:17).
O que é o reino? Reino, basileia, significa monarquia, império, poder real, domínio. Portanto, o
governo do céu chegou à terra. Mas o reino celestial não é como os reinos mundanos. O governo de
Deus se dirige ao coração (espírito) do homem. Deus governa seu povo em seu Filho pela persuasão
moral que é dada através de escritos sagrados, a Bíblia. Os cidadãos do reino são aqueles que
renasceram. “A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus…Em verdade, em verdade te digo: Quem não
nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus” (João 3:3,5). “Tendo
purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal
não fingido, amai-vos, de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados
não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e
é permanente” (1 Pedro 1:22-23).
Os cidadãos do reino de Deus deixam que a palavra dele tenha domínio sobre suas vidas. Eles
seguem a Bíblia e formam hoje, coletivamente, o território da nação de Deus. Assim, nesse sentido,

eles são o território que Deus governa. Eles não têm autoridade, pois todo o governo e domínio
pertencem a Cristo. “Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi
dada no céu e na terra” (Mateus 28:18). Assim, quando se olha para a palavra reino, deve-se
primeiro estar se lembrando do rei que governa.
A igreja forma o território do governo espiritual de Cristo. O que significa igreja? A assembléia de
cristãos que foram libertados das trevas do pecado pelo sangue de Cristo. A igreja e o reino são
intimamente ligados, mas não são palavras sinônimas. Reino destaca o governo do Rei. Igreja
salienta o povo de Deus que está sob o governo de seu Senhor e Rei, Jesus Cristo e que será em
breve estendido a toda a terra.

