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LIÇÃO 05 — REINO DE DEUS (1ª parte) 

1) INTRODUÇÃO 
a) Igreja x Reino de Deus: Jesus falou pouco sobre a igreja (a própria palavra expressamente) e muitas 

vezes sobre o reino de Deus. Por outro lado, os apóstolos falaram muito sobre igreja e quase nunca sobre o 

reino de Deus (a própria expressão).  

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

c) Objetivo: compreender o sentido de reino de Deus na pregação de Jesus.   

2) REINO: SIGNIFICADO E CONCEITO 
a) Etimologia e significado: rei/reino/real; 

i) Latim: de rex, regs, verbo ‘reger’, ‘dirigir’, regime, regra;  

ii) Hebraico: reino, mâlâk; rei, malkut; 

iii) Grego: reino basileia; rei, basileus de onde formamos a palavra ‘base’. 

iv) Português: sentido político: domínio de um rei (reino); sentido figurado: p. ex.: ‘reino da desordem’; 

sentido taxionômico: ciências naturais (p. ex.: reino animal, vegetal); kingdom e realm (inglês).  

v) Sentido antigo: “posição, qualidade, estado ou atribuições de um rei; autoridade real, domínio, 

monarquia; realeza” (Ladd); assim, o conceito se refere mais ao rei do que ao espaço geográfico.   

vi) Sentido bíblico: o reino de Deus não se refere ao espaço sobre o qual Deus reina, mas ao reinar de 

Deus; Jesus disse “receber o reino de Deus” (Mc 10.15).  

b) Conclusão: em primeiro lugar, ‘reino’ é um conceito político; como o ‘reino de Deus’ não é um mero 

governo político, há a tendência de considera-lo apenas ‘reino espiritual’; por equivalência, poderíamos 

dizer ‘governo de Deus’, ou ainda ‘sistema de Deus’; o qualificativo “de Deus” ou “dos céus” indica tanto 

origem como natureza. O reino do mundo está para o de Deus, não só como ‘rival’, mas como ‘oposto’. 

3) O REINO DE DEUS NO ANTIGO TESTAMENTO 
a) Introdução: quando Jesus falou do reino de Deus, o que as pessoas entenderam? 

b) Criação: “Façamos o humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes 

do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move 

sobre a terra. E criou Deus o humano à sua imagem; à imagem de Deus o criou” (Gn 1.26-27). 

c) Reino: a palavra aparece pela primeira vez no AT em Gn 10.10, em referência a Ninrode “poderoso 

caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel” (Babilônia=rejeição do domínio de Deus).  

d) Reino de sacerdotes: na aliança do Sinai, Deus convida todos os israelitas a reino sacerdotal (Ex 19.6). 

e) Israel sob juízes: o povo foi constituído sob a lei de Deus, sem rei e sem monarquia; todos os cidadãos 

eram individualmente membros da aliança. Gideão: “Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho 

sobre vós dominará; o Senhor sobre vós dominará” (Jz 8.23).  

f) Israel sob reis: a instituição da monarquia foi uma crise; “Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, 

pois não te têm rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles” (1Sm 8.7). 

g) Deus, o rei: especialmente em Salmos, Deus é louvado como rei dos reis, senhor dos senhores (10.16; 

22.28; 24.7-10; 47.2,7-8; 93.1; 97.1; 99.1,4; 103.19; 145.11-13). 

h) Deus e os impérios: Daniel fala dos impérios que serão subjugados ao reino eterno de Deus (2.44s; 7.13).  

i) Pós-exílio: Israel nunca mais reconstituiu o reino, exceto o breve período dos hasmoneus; essa situação 

fez aumentar muito a esperança na restauração do reino de Israel pela ação do Ungido de Deus.  

j) Esperança: o NT apresenta diversas evidências de que os judeus esperavam a restauração do reino; veja: 

“não teu reino” (Mt 20.21); “reino do nosso pai Davi” (Mc 11.10); “cuidavam que logo se havia de 

manifestar o reino de Deus” (Lc 19.11); “Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?” (At 1.6). 

4) O REINO DE DEUS NOS EVANGELHOS 
a) Introdução: 

i) Roma: o maior império da história antiga; uma globalização política, econômica, social, cultural que 

trouxe grande progresso ao mundo; a pax romana havia eliminado as guerras locais e possibilitado a 

integração dos povos da Europa, Ásia e África; Roma era uma cidade-reino sobre todos os demais reinos. 
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ii) Os reinos do mundo: na tentação, o diabo ofereceu a Jesus “todos os reinos do mundo e a glória deles” 

(Mt 4.4); “todo este poder e a sua glória; porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero” (Lc 4.6) 

— ou seja, o diabo ofereceu a Jesus o império romano!  

b) Pregação:  

i) de João Batista: “Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus” (Mt 3.2); “desde [João] é 

anunciado o reino de Deus” (Lc 16.16).  

ii) de Jesus: “Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus” (Mt 4.17); “O tempo está cumprido, e 

o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho” (Mc 1.15). “Também é necessário 

que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus; porque para isso fui enviado” (Lc 4.23). 

iii) dos discípulos: “E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus” (Mt 10.7; Lc 9.2, 60). 

c) Resumo do ministério: “E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o 

evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo” (4.23; 9.35; Lc 8.1). 

5) O REINO DE DEUS: INTEPRETAÇÕES  
a) Significados: (G. Ladd) 

i) Celestial: o reino eterno e invisível de Deus, independente da aceitação das pessoas (Sl 145.13); 

ii) Político: a instauração de um Estado governado por Deus e segundo os princípios de Deus.  

iii) Espiritual: a presença do reino de Deus em grupos ou indivíduos que aceitam a sua soberania; “O meu 

reino não é deste mundo” (Jo 18.36); “O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: Ei-lo 

aqui, ou: Ei-lo ali; porque eis que o reino de Deus está entre vós” (Lc 17.20-21).; “o reino de Deus não é 

comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo” (Rm 14.17); “o reino de Deus não 

consiste em palavras, mas em poder” (1Co 4.20). 

iv) Escatológico: o reino no fim (consumação) da história — “Vinde, benditos de meu Pai, possuí por 

herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo” (Mt 25.34).  

b) Tempo: 

i) Passado: Jesus é o reino de Deus; ele veio e trouxe ao mundo o reino de Deus; ele é o modelo de 

cidadania do reino de Deus, com as características que ele apresentou e ensinou. 

ii) Presente: porque Jesus é o Emanuel “Deus conosco”, o reino de Deus está presente (Mt 28.20).  

iii) Futuro: o reino de Deus no céu, no fim dos tempos.  

iv) Conclusão: a melhor expressão para entendimento do reino de Deus é “já/ainda não” — o reino de 

Deus já está presente, porém ainda não completamente. O reino de Deus já começou em Cristo e 

caminha para a plenitude escatológica. A igreja é a antecipação do reino de Deus. 

c) Entrar/não entrar:  

i) “Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum 

entrareis no reino dos céus” (Mt 5.20).  

ii) “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de 

meu Pai, que está nos céus” (Mt 7.21).  

iii) “Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e 

Isaque, e Jacó, no reino dos céus” (Mt 8.11; Lc 13.29);  

iv) “...é difícil entrar um rico no reino dos céus” (19.23-24; Mc 10.23-24; Lc 18.25); 

v) “Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que fechais aos homens o reino dos céus; e nem 

vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando” (Mt 23.13). 

vi) Esperar: “Chegou José de Arimatéia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e 

ousadamente foi a Pilatos, e pediu o corpo de Jesus” (Mc 15.43; Lc 23.51). 

d) Herança:  

i) “E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou” (Lc 22.29).  

ii) “nos tirou da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor” (Cl 1.13);  

iii) Graça: “Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino” (Lc 12.32). 

6) PARA REFLETIR  
a) Oração: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu” (Mt 6.10; Lc 11.2). 

b) Prioridade: “buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas” (Mt 6.33; Lc 12.31). 


