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Comentário lição 06

O Objetivo deste comentário é contribuir para o preparo de sua aula, e apresentar um
subsídio a parte da revista, trazendo um conteúdo extra ao seu estudo. Que Deus nos ajude no
decorrer desta maravilhosa lição.

O QUE É REINO DE DEUS

O Reino de Deus é o cômputo de todas as bênçãos, promessas e alianças que o Todo-
Poderoso, de conformidade com seus conselhos, destinou aos que recebem a Cristo Jesus. O
Reino de Deus não é apenas um lugar; é um estado de imensuráveis bem-aventuranças. O
Reino de Deus não pode ser limitado nem pelo espaço nem pelo tempo. É o plano de Deus
em ação, operando em favor dos que hão de herdar a vida eterna .1

Compreender realmente o que é o Reino de Deus fará o cristão avançar sabiamente em sua
caminhada aqui na terra. Estamos falando de uma realidade presente e poderosa, que está
disponível e acessível a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Não estamos falando de um
domínio governamental no presente, mas sim de um domínio divino no coração do
redimido.

O Reino de Deus (ou dos céus), no presente, signi�ca Deus intervindo e predominando no
mundo, para manifestar o seu poder, sua glória e suas prerrogativas contra o domínio de
Satanás e a condição atual deste mundo. Trata-se de algo além da salvação ou da igreja; é Deus
revelando-se com poder na execução de todas as suas obras .2
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O Reino de Deus é antes de tudo uma demonstração do poder divino em ação. Deus inicia
seu domínio espiritual na terra, nos corações do seu povo e no meio deste (Jo 14.23; 20.22).
Ele entra no mundo com poder (Is 64.1; Mc 9.1; 1 Co 4.20). Não se trata de poder no sentido
material ou político, e sim, espiritual […] O Reino de Deus tem um aspecto tanto no presente
como futuro. É uma realidade presente no mundo hoje (Mc 1.15; Lc 18.16,17; Cl 1.13; Hb
12.28), mas o governo e o poder de Deus não predominam plenamente em todos e em tudo.
[…] O estabelecimento total do reino virá, quando Cristo �nalmente triunfar sobre todo mal
e oposição e entregar o reino a Deus Pai (1 Co 15.24-28; Ap 20.7-21.8) .2

Apesar de ser uma utopia para aqueles que são ignorantes e perdidos na prática do pecado, e
aquele que vive refém de provas materiais e carnais para sua con�rmação, precisamos ter em
mente que o Reino de Deus veio, primeiro, para realizar uma transformação no coração e nas
mentes, libertando o homem da opressão do pecado e de sua terrível destinação à morte
eterna. Por isso o seu domínio, no presente, está no campo espiritual.

O QUE NÃO É REINO DE DEUS

Quando conhecemos a natureza do Reino de Deus e compreendemos a sua tensão entre o
“já” e o “ainda não”, passamos a priorizar o que é essencial para as nossas vidas. O apóstolo
Paulo disse que o “Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no
Espírito Santo” (Rm 14.17). Em outras palavras, nossa prioridade está no que é inefável,
santo, glorioso e nobre. Assim, passamos a considerar como imprescindível o que Gálatas 5.22
denomina como Fruto do Espírito .3

É inútil estipular, por meio de opiniões e sutilezas de uma falsa religiosidade, que precisamos
estar atrelados a um conceito cerimonial ou debates falidos eu impõem jugos desnecessários a
fé cristã. O Reino de Deus veio para transformar e dominar o coração do homem, portanto,
está, hoje, atuando no campo espiritual do homem, porém, com re�exos visíveis no caráter
humano.
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O Reino de Deus deve ser prioridade em nós; devemos busca-lo vigorosamente na força do
Espírito Santo. É preciso trabalhar para que o Reino de Deus chegue a outras pessoas, bem
como a sua justiça. Por sua justiça entende-se a predisposição para a retidão que encontramos
na prática do Fruto do Espírito. Tudo isso só pode acontecer por meio da salvação das pessoas.
É preciso pregar o evangelho para que as pessoas arrependam-se e creiam nele. Essa clareza tem
muito a ver com a ordem de prioridade no Reino de Deus .3

Por isso, precisamos olhar para cima e trabalhar incessantemente na expansão do Reino de
Deus. Precisamos entender que o que importa em nossa jornada aqui na Terra é o Reino de
Deus. Por isso, como escreveu o autor da lição, “nunca abandone a alegria que vem do Céu
(Ne 8.10) por momentos efêmeros de prazeres fugazes”.

VIVENDO O REINO

Primeiro, ser parte integrante do Reino de Deus não é uma prerrogativa para sermos
arrogantes e presunçosos, acreditando ser superiores aos outros e, portanto, semear divisões e
contendas dentro da igreja. Precisamos entender o verdadeiro caráter do Reino de Deus e
vive-lo, a �m de arrebanhar novos participantes dessa maravilhosa graça que nos foi concedida
pelo nosso Senhor.

O evangelho de Cristo é a grande notícia do Reino de Deus. Em Cristo, somos chamados a
proclamá-lo de maneira humilde para que todo o ser humano tenha um verdadeiro encontro
com o Rei dos reis. Essa mensagem é con�rmada com poder. Sinais extraordinários mostram
que, apesar de uma aparência humilde e simples, o Reino de Deus é poderoso porque ele
transforma o lugar que ser humano algum consegue puri�car: o coração .3

O Reino de Deus é poder e não pode �car aprisionado em discursos falidos de uma falsa
santidade atrelada a uma encenação teatral que demonstra hipocrisia. As nossas palavras
devem transmitir o poder que o evangelho tem, sendo con�rmadas por nossas atitudes como
transformados pelo Reino de Deus.

https://www.ebdemfoco.com/


Quem Segue a Cristo Compreende o Reino de Deus

Quem Segue a Cristo Compreende o Reino de Deus

www.ebdemfoco.com

Esperando Jesus voltar hoje!

Pb. Antonio Vitor de Lima Borba
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EBD em Foco é uma plataforma de slides e cursos para professores da EBD que
querem ministrar uma aula de excelência e transformar a vida de seus alunos. Faça
agora seu cadastro e tenha acesso a um conteúdo exclusivo: slides das lições em
PowerPoint, subsídios em PDF, comentários das lições, cursos bíblicos e cursos de
educação cristã.
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