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4. O REINO DE DEUS



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

• O reino de Deus é o tema central da 
pregação de Jesus, e, por extensão, da 
pregação e ensino dos apóstolos. 

• Um dos eventos que o crente 
veterotestamentário aguardava era a vinda 
do reino de Deus, e essa expectativa estava 
ligada, especialmente em Daniel, com o 
aparecimento do Filho do Homem. 



A VINDA DO REINO 
LIGADA AO 

APARECIMENTO DO 
FILHO DO HOMEM

Mas, nos dias destes reis, o 
Deus do céu suscitará um 
reino que não será jamais 
destruído; este reino não 
passará a outro povo; 
esmiuçará e consumirá 
todos estes reinos, mas ele 
mesmo subsistirá para 
sempre, como viste que do 
monte foi cortada uma 
pedra, sem auxílio de mãos, 
e ela esmiuçou o ferro, o 
bronze, o barro, a prata e o 
ouro. O Grande Deus fez 
saber ao rei o que há de 
ser futuramente. Certo é o 
sonho, e fiel, a sua 
interpretação (Dn 2.44-45)



A VINDA DO REINO 
LIGADA AO 

APARECIMENTO DO 
FILHO DO HOMEM

Eu estava olhando nas 
minhas visões da noite, e 
eis que vinha com as 
nuvens do céu um como o 
Filho do Homem, e dirigiu-
se ao Ancião de Dias, e o 
fizeram chegar até ele. Foi-
lhe dado domínio, e glória, 
e o reino, para que os 
povos, nações e homens de 
todas as línguas o 
servissem; o seu domínio é 
domínio eterno, que não 
passará, e o seu reino 
jamais será destruído (Dn
7.13-14).



1. O REINO DE DEUS ESTÁ 
LIGADO À PESSOA DE JESUS 

CRISTO



A) EM JESUS ESTÁ O 
CUMPRIMENTO DAS 

PROFECIAS



A MENSAGEM DE JOÃO BATISTA 
SOBRE A VINDA DO REINO

• João Batista anunciava: “Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus” (Mt
3.2).

• Ele via a missão daquele que haveria de vir como sendo principalmente de separação: 
“A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira; recolherá o seu 
trino no celeiro, mas queimará a palha no fogo inextinguível” (Mt 3.12).

• Ele percebeu que Jesus recolhia o trigo, mas não queimava a palha. Isso o intrigou e o 
fez inquirir Jesus: “És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro?” 
(Mt 11.3).

• Jesus respondeu citando profecias acerca da salvação: “os cegos veem, os coxos 
andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e 
aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não 
achar em mim motivo de tropeço” (Mt 11.4-5).

• Com essas palavras, Jesus esclarece que a etapa de salvação havia sido inaugurada, e, 
portanto, a etapa de julgamento ainda estava por vir. Aqui temos a primeira alusão ao 
fato de que a primeira vinda do Messias deveria ser seguida por uma segunda – algo 
que João não tinha entendido claramente. 



A MENSAGEM DE JESUS 
SOBRE A VINDA DO REINO

• Jesus também anunciou a vinda do reino em palavras que eram 
semelhantes às de João Batista: “O tempo está cumprido e o reino de 
Deus está próximo; arrependei-vos e crede no evangelho” (Mc 1.15).

• Embora as pregações de J. B. e Jesus soassem semelhantes, havia uma 
diferença básica entre elas. Jesus disse: 

Ø“O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo” (Mc 1.15)

Ø“É chegado o reino de Deus sobre vós” (Mt 12.28; Lc 11.20)

Ø“Hoje, se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir” (Lc 4.21)



B) EM JESUS ESTÁ O 
REINO



EM JESUS ESTÁ O REINO

• “Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou flhos, 
ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida 
eterna” (Mt 19.29).

• “Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, 
ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba, no presente, muitas 
vezes mais e, no mundo por vir, a vida eterna” (Lc 18.29-30).

• “Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de 
Deus e do nome Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres” 
(At 8.12).

• “Por dois, anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia 
todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem 
impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo” (At 
28.30-31).

• Todas as vezes que os apóstolos se referiam ao “Senhor” Jesus Cristo, eles estavam 
implicitamente fazendo referência ao reino de Deus, cujo rei é Jesus Cristo.



2. “REINO DE DEUS”
É SINÔNIMO DE 

“REINO DOS CÉUS”



“REINO DE DEUS” 
É SINÔNIMO DE 

“REINO DOS CÉUS”

• Somente Mateus usa a expressão “reino dos céus”,
embora utilize o termo “reino de Deus” quatro 
vezes.

• No restante do Novo Testamento, ocorre “reino de 
Deus”, mas também “reino de Cristo” e “reino 
de nosso Senhor”.

• Uma vez que os judeus evitavam o uso do nome 
divino, na prática judaica posterior, a palavra céus era 
usada com frequência como um sinônimo para Deus; 
como Mateus estava escrevendo principalmente para 
os leitores judeus, podemos entender sua referência 
por essa expressão. 



3. COMO DEFINIR O REINO 
DE DEUS?



JESUS NUNCA FORNECEU UMA 
DEFINIÇÃO

• Em Rm 14.17, não temos uma 
definição: “Porque o reino de 
Deus não é comida nem bebida, 
mas justiça, e paz, e alegria no 
Espírito Santo”.



O QUE É E O QUE NÃO É

• O reino de Deus NÃO É:
• Um território específico

• A salvação de certos 
indivíduos

• O seu governo sobre o 
coração do seu povo

• Atividade, esforço e conquista 
humanos

• Levado ou trazido pelo 
homem

• O reino de Deus É:
• O domínio que ele exerce 

sobre todo o universo
• O reinado dinamicamente 

ativo de Deus na história 
humana

• O domínio de Deus sobre 
tudo, intermediado por Jesus 
Cristo

• Estabelecido pela graça 
soberana de Deus

• Ingressado pelo homem, pela 
fé



PROPÓSITOS

• A redenção do povo de Deus do pecado 

• A redenção do povo de Deus dos 
poderes demoníacos

• O estabelecimento final dos novos céus 
e nova terra



4. DOIS ASPECTOS DO 
REINO DE DEUS



DOIS ASPECTOS DO 
REINO DE DEUS

• Aspecto positivo: 
Redenção para aqueles que o aceitam pela fé

• Aspecto negativo: 
Juízo para aqueles que o rejeitam

üMt 7.24-27

üMt 22.1-14
üMt 21.43 



5. SINAIS DA PRESENÇA 
DO REINO



EXPULSÃO DE DEMÔNIOS

•Mt 12.28: Se, porém, eu expulso 
demônios pelo Espírito de Deus, 
certamente é chegado o reino de 
Deus sobre vós.



QUEDA DE SATANÁS

• Lc 10.18: Mas ele lhes disse: Eu via 
Satanás caindo do céu como um 
relâmpago.



REALIZAÇÃO DE MILAGRES

• Mt 11.4-5: E Jesus, respondendo, disse-
lhes: Ide e anunciai a João o que estais 
ouvindo e vendo: os cegos veem, os 
coxos andam, os leprosos são 
purificados, os surdos ouvem, os 
mortos são ressuscitados, e aos 
pobres está sendo pregado o 
evangelho.



PREGAÇÃO DO EVANGELHO

• Lc 10.20: Não obstante, alegrai-vos, 
não porque os espíritos se vos 
submetem, e sim porque o vosso 
nome está arrolado nos céus.

• Mt 11.5: os cegos veem, os coxos 
andam, os leprosos são purificados, os 
surdos ouvem, os mortos são 
ressuscitados, e aos pobres está 
sendo pregado o evangelho.



A DÁDIVA DO PERDÃO DE 
PECADOS

• Mc 2.10-11: Ora, para que saibais que 
o Filho do Homem tem sobre a terra 
autoridade para perdoar pecados —
disse ao paralítico: Eu te mando: 
Levanta-te, toma o teu leito e vai para 
tua casa.



CONFLITO ENTRE BEM E MAL

• Mt 10.34: Não penseis que vim trazer 
paz à terra; não vim trazer paz, mas 
espada.



6. REINO DE DEUS:
PRESENTE OU FUTURO?



ENSINO DE JESUS

Presente

• Mt 12.28

• Lc 17.20-21

• Mt 13.44-46

• Lc 14.28-33

• Mt 5.3-10

• Mt 18.4

• Mt 19.14

Futuro

• Mt 7.21-23

• Mt 8.11-12

• Mt 22.1-14

• Mt 13.24-30; 36-43

• Mt 13.47-50

• Mt 25.1-13

• Mt 25.14-30



ENSINO DE PAULO

Presente
• 1Co 4.19-20

• Rm 14.17

• Cl 1.13-14 

Futuro
• 2Tm 4.18

• 1Co 6.9

• Gl 5.21

• Ef 5.5

• 1Co 15.50



7. COMO ENTRAR NO 
REINO?



SOMENTE DEUS PODE 
COLOCAR ALGUÉM NO REINO

• Deus nos chama para o seu reino – 1Ts 2.12: exortamos, 
consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, 
que vos chama para o seu reino e glória.

• Deus nos dá o reino – Lc 12.32: Não temais, ó pequenino rebanho; 
porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino.

• Deus nos traz para o reino do seu Filho – Cl 1.13: Ele nos 
libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do 
Filho do seu amor.

• Deus nos confia o reino – Lc 22.29: Assim como meu Pai me 
confiou um reino, eu vo-lo confio.



8. IMPLICAÇÕES QUANTO À 
FÉ E A VIDA



A) O REINO DE DEUS EXIGE DE NÓS 
ARREPENDIMENTO E FÉ

SÓ SE PODE ENTRAR NO REINO.. .

• Humilhando-se como uma 
criança

Mt 18.3-4

• Fazendo a vontade do Pai 
dos céus

Mt 7.21

• Tendo uma justiça que 
excede à dos escribas e 
fariseus

Mt 5.20

• Confiando exclusivamente 
Cristo

Mc 10.23-31

• Nascendo do Espírito
Jo 3.3,5

• Pela fé
Jo 3.16



B) O REINO DE DEUS DEMANDA 
UM COMPROMISSO TOTAL

• Buscar em primeiro lugar o reino de Deus
Mt 6.33

•Considerar o reino de Deus como o que há 
de mais precioso

Mt 13.44-45

•Arrancar definitivamente a raiz do pecado
Mt 5.29-30
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