
1º TRIMESTRE • 2015 • Nº 310

Reflexões sobre o significado do Reino de Deus

REINO
TEU É O



O Apocalipse
   As sete igrejas do 
Apocalipse são igrejas 
reais e históricas ou são 
“eras” da história 
eclesiástica?

   Quem é a besta?

   O que é o sinal da besta?

   Quem são os 144 mil 
assinalados?

   Quem são as duas 
testemunhas?

   Que livrinho é este?

   O que é a grande 
tribulação?

   Onde e como será 
o milênio?

EDITORA A VOZ DO CENÁCULO APRESENTA

Chegou o primeiro comentário bíblico produzido pela Igreja Adventista da 
Promessa, focado em responder as questões que causam mais dúvidas e polêmicas 
a respeito de um dos livros mais fantásticos das Escrituras:

Essas são algumas 
das perguntas que são 
respondidas nesta obra.

Adquira o seu exemplar!

www.vozdocenaculo.com

PEDIDOS PELO 
SITE OU POR 

TELEFONE
(11) 2955-5141

   As sete igrejas do 
Apocalipse são igrejas 
reais e históricas ou são 
“eras” da história 
eclesiástica?

   Quem é a besta?

   O que é o sinal da besta?

   Quem são os 144 mil 
assinalados?

   Quem são as duas 
testemunhas?

   Que livrinho é este?

   O que é a grande 
tribulação?

   Onde e como será 
o milênio?

Promessa, focado em responder as questões que causam mais dúvidas e polêmicas 
a respeito de um dos livros mais fantásticos das Escrituras:

Essas são algumas 
das perguntas que são 
respondidas nesta obra.

Adquira o seu exemplar!





Copyright © 2015ww – Igreja Adventista da Promessa
Revista para estudos na Escola Bíblica. É proibida a reprodução parcial 
ou total sem autorização da Igreja Adventista da Promessa.

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ

Diretor Alan Pereira Rocha

Conselho Editorial José Lima de Farias Filho
 Hermes Pereira Brito
 Magno Batista da Silva
 Osmar Pedro da Silva
 Otoniel Alves de Oliveira
 Gilberto Fernandes Coelho
 João Leonardo Júnior

EXPEDIENTE

Redação
Rua Boa Vista, 314 – 6º andar – Conj. A – Centro
Fone: (11) 3119-6457 – Fax: (11) 3119-2544
www.portaliap.com.br • secretariaiap@terra.com.br

Redação e preparação Alan Pereira Rocha
de originais Alexandro Jorge da Silva
 Andrei Sampaio Soares
 Eleilton William de Souza Freitas
 Genésio Mendes Jr.
 Jailton Sousa Silva
 Kassio Passos Lopes
 Silvio Gonçalves
 Willian Robson de Souza
Revisão de textos Eudoxiana Canto Melo

Seleção de hinos Silvana A. de Matos Rocha
e ordem de culto

Leituras diárias Andrei Sampaio Soares

Projeto Gráfico Marcorélio Cordeiro Murta

Editoração e capa Roberta Bassanetto (Farol Editora)

Atendimento e tráfego Geni Ferreira Lima
 Fone: (11) 2955-5141
Assinaturas Informações na página 96

Impressão Gráfica Regente – Maringá, PR



Reflexões sobre o significado do Reino de Deus

SUMÁRIO

  Apresentação .....................................................5

 1 O já e o ainda não  ...............................................7

  2 Deus sempre foi Rei  ...........................................14

 3 O reino já chegou!  .............................................20

 4 Uma proposta radical ..........................................27

 5 Parábolas do reino  .............................................33

 6 O império das trevas ...........................................40

 7 A comunidade do reino ......................................46

 8 Receita para a felicidade .....................................52

 9 Sinalizando o reino .............................................58

 10 A vontade do Rei  ...............................................64

 11 Sinais dos tempos  ..............................................70

 12 Quando o Rei voltar  ...........................................76

  Projeto Proclamar – Sábado especial  .............82

 13 Semeando o reino  .............................................84

  Sugestão para programa de culto  .................89



4   Lições BíblicasLições Bíblicas – 1º Trimestre de 2015– 1º Trimestre de 2015

ANTIGO TESTAMENTO
Gênesis Gn
Êxodo Ex
Levítico Lv
Números Nm 
Deuteronômio Dt
Josué Js
Juízes Jz
Rute Rt 
1 Samuel 1 Sm 
2 Samuel 2 Sm
1 Reis 1 Rs
2 Reis 2 Rs
1 Crônicas 1 Cr 
2 Crônicas 2 Cr
Esdras Ed 
Neemias Ne
Ester Et
Jó Jó
Salmos Sl
Provérbios Pv
Eclesiastes Ec
Cantares Ct
Isaías Is
Jeremias Jr
Lamentações Lm
Ezequiel Ez 
Daniel Dn
Oséias Os
Joel Jl
Amós Am
Obadias Ob 
Jonas Jn
Miquéias Mq
Naum Na
Habacuque Hc
Sofonias Sf
Ageu Ag
Zacarias Zc
Malaquias Ml

NOVO TESTAMENTO
Mateus Mt
Marcos Mc
Lucas Lc
João Jo
Atos At
Romanos Rm
1 Coríntios 1 Co
2 Coríntios 2 Co
Gálatas Gl
Efésios Ef
Filipenses Fp
Colossenses Cl
1 Tessalonicenses 1 Ts
2 Tessalonicenses 2 Ts
1 Timóteo 1 Tm
2 Timóteo 2 Tm
Tito Tt
Filemon Fm
Hebreus Hb
Tiago Tg
1 Pedro 1 Pe
2 Pedro 2 Pe
1 João 1 Jo
2 João 2 Jo
3 João 3 Jo
Judas Jd
Apocalipse Ap

ABREVIATURAS DE LIVROS DA BÍBLIA 
UTILIZADAS NAS LIÇÕES

ABREVIATURAS DE TRADUÇÕES 
E VERSÕES BÍBLICAS 
UTILIZADAS NAS LIÇÕES

AM A Mensagem
ARA Almeida Revista e Atualizada
ARC Almeida Revista e Corrigida
AS21 Almeida Século 21
ECA Edição Contemporânea de Almeida
NVI Nova Versão Internacional
KJA Tradução King James Atualizada
BV Bíblia Viva
NBV Nova Bíblia Viva
BJ Bíblia de Jerusalém
TEB Tradução Ecumênica da Bíblia
NTLH Nova Tradução na Ling. de Hoje



www.www.portaliapportaliap.com.br.com.br    5

Apresentação

Um novo ano está começando, e, com ele, temos a oportunidade de 
aprender um pouco mais da palavra de Deus. Iniciaremos 2015 estudando a 
série de lições intitulada: Teu é o reino: reflexões sobre o significado do reino 
de Deus. Cremos que o Pai, por meio desta série, há de nos proporcionar 
momentos edificantes em nossas escolas bíblicas.

Por que estudar a respeito do reino de Deus? Porque este não é apenas um 
tema entre muitos, na Bíblia, mas um tema central. A palavra grega basileia, 
traduzida, em nossas bíblias, por reino, referindo-se ao reinado ou senhorio 
de Deus, aparece 144 vezes, no Novo Testamento, sendo que só em Mateus 
são 52 vezes.1 

Nesse sentido, é fundamental saber que esse era o assunto de todas as 
pregações de Jesus e de seus ensinos. A mensagem do Mestre foi identificada 
como o evangelho do reino (Mt 4:23, 24:14; Mc 1:14-15; Lc 4:43, 8:1, 16:16). 
Além de anunciar o reino (Lc 9:11) e desvendar seus ministérios (Mt 13:11), 
ele ainda ordenou que seus seguidores fizessem o mesmo (Mt 10:7; Lc 9:2) e 
foi exatamente isso que os primeiros cristãos fizeram (At 8:12, 19:8, 20:25). 

Nas palavras de Jesus, o reino de Deus deveria ser desejado por todos 
e encarado com o máximo respeito, pois é precioso, magnífico; tanto é 
que algumas atitudes são exigidas daqueles que desejam fazer parte des-
se reino: buscá-lo acima de tudo (Mt 6:33); recebê-lo como uma criança
(Mt 18:1-4, 19:14); renunciar todas as coisas por ele (Mt 19:12,29; Mc 9:47, 
10:29; Lc 18:29); enxergá-lo como o maior tesouro do mundo (Mt 13:44-46), 
e dispor-se a sofrer e até morrer por ele (At 14:22; 2 Ts 1:5).

Vale lembrar que milhares e milhares de cristãos costumam orar, dizendo: 
Pai nosso, que estás nos céus! Santificado seja o teu nome. Venha o teu 

1. Kunz (2014:38).
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reino e seja feita a tua vontade assim na terra como no céu (Mt 6:10 – grifo 
nosso). Essa oração, que o Senhor nos ensinou, coloca Deus acima de tudo. 
Ele deve ocupar o primeiro lugar, como o centro dos nossos interesses e 
afetos. Note que Jesus relaciona essa ideia com o reino. Somos instigados a, 
diariamente, desejar, pedir e pensar no reino. 

Embora esteja muito forte, no Novo Testamento, essa ideia também é 
encontrada no Antigo Testamento (Dt 33:5; Jz8:23; Is 43:15, 52:7), espe-
cialmente nos Salmos (10:16, 22.28, 24:7-10, 47:2,7-8, 93:1, 97:1, 99:1,4, 
103:19). Um dos cânticos mais conhecidos de Israel dizia: O teu reino é o de 
todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor 
é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras (Sl 145:13).

No sermão do monte, Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o 
Reino de Deus e sua justiça (Mt 6:33). Mas o que é reino de Deus? O que signi-
fica priorizá-lo? É claro que esse não é um assunto qualquer. A definição que 
dermos a ele, inevitavelmente, afetará o nosso entendimento sobre Cristo,
sua obra e sua mensagem e terá efeitos em nossa prática cristã. 

Diante dos motivos apresentados, convidamos você a pensar nessa ideia 
tão relevante. Nos próximos sábados, vamos abrir a Bíblia, desejando enten-
der o que é esse reino de Deus, que foi tão falado por Jesus, e, assim, verificar 
as aplicações e implicações que esse entendimento traz para a vida cristã. 

Nossa oração é que o Senhor use poderosamente os professores para mi-
nistrar os ensinos apresentados neste trimestre. Que ele promova crescimento 
espiritual nos alunos e os capacite a entender o que significa ser súdito do Rei. 

Louvado seja o Rei do universo! Porque dele é o reino, o poder e glória, 
para sempre. Amém!

Pr. Alan Pereira Rocha
Diretor do Departamento de Educação Cristã



Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts
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3 DE JANEIRO DE 2015

TEXTO BÁSICO

Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se 
a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis 
da sua ressurreição. Aparecendo-lhes por 
um período de quarenta dias seguidos e 
ensinando-lhes acerca do Reino de Deus.
(At 1:3 – KJV)

LEITURA DIÁRIA

D 28/12 Lc 17:21

S 29/12 Mc 1:15

T 30/12 Lc 9:27

Q 31/12 Lc 21:31

Q 01/01 1 Co 15:50

S 02/01 2 Tm 4:1,18

S 03/01 Tg 2:5

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da palavra de Deus o 
significado de reino e 
explicar-lhe que este já 
está atuando no presente, 
mas ainda não em 
plenitude, pois aguarda 
consumação futura. 

Hinos sugeridos – BJ 01 • BJ 28

O já e o 
ainda não

INTRODUÇÃO

Estamos iniciando, pela graça de Deus, 
um novo ano. Com ele, iniciamos uma nova 
série de Lições Bíblicas, cujo título é: Teu é 
o reino: reflexões sobre o significado do rei-
no de Deus. Esperamos que esta série, em 
que será estudado um assunto central da 
palavra de Deus, nos encha de esperança 
e confiança, diante dos desafios que temos 
pela frente.

Para o início da caminhada, temos uma 
lição cujo objetivo é apresentar o significa-
do bíblico da expressão “reino de Deus”. 
Apesar de se tratar de um assunto central 
na Bíblia, infelizmente, há muita confusão a 
seu respeito. Essa é a razão de iniciarmos a 
série refletindo sobre o conceito bíblico de 
reino de Deus. Precisamos entender “o já e 
o ainda não” do reino.
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I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER

Tão logo iniciou o seu ministério, 
Jesus começou a pregar acerca do 
reino de Deus (Mt 4:17; Mc 1:14-15). 
Essa mensagem acompanhou-o du-
rante todo o tempo em que esteve 
entre nós. Até em seus últimos dias, 
aqui na terra essa era a sua mensa-
gem (At 1:3). O reino de Deus foi a 
razão principal da vida e do ministé-
rio de Cristo. Em comparação com a 
importância dada por ele, “em geral 
temos falado pouco, estudado pou-
co, e entendido pouco do reino de 
Deus”.1 Isso precisa mudar. O reino 
de Deus precisa ser refletido, enten-
dido e vivido por nós.  

1. O significado do reino de 
Deus: Antes de entendermos o que 
é o reino de Deus, precisamos enten-
der o que ele não é: Em primeiro lu-
gar, o reino de Deus não é o céu ou 
a existência futura. Muitos pensam 
que se trata de um lugar para onde 
os cristãos irão, quando morrerem 
ou depois da volta de Jesus. Nesse 
sentido, na presente história, o reino 
não pode ser vivido. É sempre algo 
que está por vir e deve ser aguarda-
do. Apesar de o reino ter aspectos 
futuros, como se verá nesta lição, 
a ideia de algo apenas futuro não 
pode ser sustentada biblicamente. 

Em segundo lugar, o reino não é 
a igreja. Desde Agostinho, não fo-

1. Cunha; Wood (2003:17).

ram poucos os que o identificaram 
com a igreja, como se ambos fossem 
a mesma coisa, como se fazer parte 
da igreja significasse fazer parte do 
reino. Se a igreja cresce, o reino cres-
ce, dizem. Essa ideia não é bíblica. A 
igreja é a comunidade do reino, que 
dá testemunho deste. 

Em terceiro lugar, o reino não é a 
sociedade humana ideal.  Para os que 
assumem essa posição, a principal 
preocupação do reino está ligada às 
questões sociais do nosso tempo: 
“resolver os problemas de pobreza, 
doença, relações trabalhistas, desi-
gualdades sociais e relações raciais”.2 
Apesar de o cidadão do reino de 
Deus ser a favor dessas causas – pois 
promover a justiça social é sinalizar 
o reino –, não pode iludir-se com a 
ideia de que verá, antes da consuma-
ção, uma sociedade humana ideal. 

O que é, então, o reino de Deus? 
Para chegarmos a uma resposta, pre-
cisamos entender a terminologia bí-
blica. A palavra que aparece, no An-
tigo Testamento, traduzida por reino 
é malkuth, e, no Novo Testamento, 
basileia. O sentido primário, tanto de 
uma quanto de outra, é “a posição, 
autoridade e soberania exercida por 
um rei (...). Acima de tudo, reino é 
a autoridade para governar, a sobe-

2. Ladd (2008:16).
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rania do rei”.3 “Reinado” seria um 
bom sinônimo para reino, à luz des-
sas palavras. Sendo assim, o reino de 
Deus é o domínio, o governo real ou 
o reinado de Deus.  

No Antigo Testamento, podemos 
encontrar a palavra “reino” com o 
sentido de “reinado”, em várias pas-
sagens que tratam do governo de reis 
humanos (cf. 2 Cr 3:2; Ed 4:5-6, 24; 
Ne 12:22; Jr 49:34, etc.). Os textos 
listados referem-se a épocas em que 
havia autoridade para reinar em de-
terminados lugares. Quando a expres-
são aparece em relação ao reino de 
Deus, de igual forma, não é usada em 
referência a espaço geográfico, mas 
ao governo e à soberania de Deus (Sl 
103:19, 145:11,15).4 Ele tem autori-
dade para reinar sobre toda a terra.  

No Novo Testamento, também 
temos o termo “reino” com o sen-
tido de “reinado”. A parábola que 
Jesus contou, em Lucas 19:12-27, é 
um exemplo claro. O mestre conta a 
respeito de um homem que foi para 
uma terra tomar para si um reino e 
depois voltar (v.12). Pelo decorrer 
da parábola, é evidente que o lugar 
onde ele reinaria seria o lugar de 
onde estava saindo. Acontece que 
ele não tinha autoridade para reinar, 
e, por isso, foi buscar esse direito. 
Essa parábola ilustra o sentido pri-
mário de reino, isto é, a autoridade 
para reinar. O reino de Deus é sua 

3. Idem, p. 20. 

4. Idem.

realeza de Rei, seu governo, sua au-
toridade para reinar.5 É esse governo 
de Deus que Jesus vem restaurar.   

2. O já e o ainda não do reino: 
Uma vez entendido o reino de Deus 
como autoridade e governo divino 
sobre todas as coisas, é necessário 
perguntar: Por que se diz que Jesus 
inaugurou o reino? Deus não é Rei 
sobre tudo, desde sempre? Por que 
se diz que o reino chegou? Ele já não 
está entre os seres humanos, desde 
sempre? Como entender os textos 
que dizem que o reino é algo para 
o futuro (cf. Mc 9:47, 14:25; 1 Co 
15:50), diante dos textos que mos-
tram que já está entre os homens? 
(Mt 21:31; Lc 11:52; Mt 12:28). Ele 
virá ou já veio? Vamos entender es-
sas questões.  

Diante da definição de reino de 
Deus apresentada, precisamos dizer 
que nunca houve um momento em 
que Deus não fosse Rei sobre o uni-
verso. Ele é e sempre foi Rei, de direi-
to, de todo universo, o que inclui toda 
a raça humana: O Senhor estabeleceu 
seu trono nos céus, e como Rei domi-
na sobre tudo o que existe (Sl 103:19). 
Esse governo é abrangente, atinge to-
das as áreas, dimensões, direções e 
facetas, não apenas da atividade hu-
mana, mas de todo o universo.6 

O problema é que houve tenta-
tivas de rebelião contra o governo 
de Deus. A primeira foi angélica

5. Idem, p. 22.

6. Idem, p.113.
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(Ap 12:4,9; Jd 1:6) e promoveu de-
sordem celestial; a segunda rebelião 
foi humana (Gn 3:1-6). Quando Deus 
criou o ser humano, compartilhou 
com este o seu poder, colocou-o
para dominar o mundo. O Salmo 8 
diz isso claramente. O problema é 
que o ser humano não se contentou 
com o poder que recebeu e quis ser 
o próprio rei. Caiu na conversa do 
primeiro rebelde, o diabo, e rebelou-
se contra o criador, o que trouxe de-
sordem às coisas criadas.

Deus, entretanto, nunca deixou de 
ser Rei. O plano de governo abando-
nado pelos governados nunca o foi 
pelo governante. Mesmo que, a par-
tir de então, não fosse reconhecido 
como tal, por um terço do mundo 
angélico e por muitos seres huma-
nos, ele continua sendo dono de 
tudo por direito. Como Rei, tomou 
medidas para que as coisas voltassem 
a ser como eram antes. Essas medi-
das já haviam sido planejadas, muito 
antes das rebeliões. O próprio Rei vi-
ria à Terra para restaurar as deforma-
ções do universo, reformar o estado 
original das coisas e retomar o plano 
de governo abandonado. Várias me-
didas foram tomadas para preparar 
o mundo para esse evento. Quando 
Jesus começou seu ministério anun-
ciou: Chegou a hora, e o reino de 
Deus está perto (Mc 1:15 – NTLH).   

Com Jesus, o reino se aproxima 
como nunca antes, desde a queda 
dos seres humanos. Ele era o Rei pro-
metido do Antigo Testamento, que 

viria colocar em ordem a bagunça 
causada no universo pelas rebeliões 
contra a autoridade de Deus. Quan-
do o anjo anuncia o nascimento de 
Jesus a Maria, lembra-lhe essa verda-
de. Ele era o descendente de Davi, e 
o seu reinado não teria fim (Lc 1:31-
33). Com Jesus, a restauração seria 
possível (Cl 1:20; Gl 1:4). A morte de 
Jesus começa a restaurar as desor-
dens, nas esferas celestial e terrena.  

Mesmo diante dessa verdade, 
você deve perceber que ainda so-
fremos com os resultados do peca-
do. Satanás e seus demônios ainda 
agem. Contudo, estão com seus dias 
contados. Jesus já deu o passo defi-
nitivo para isso, com sua morte. Ele 
nos deu a chance de começarmos a 
viver hoje a era futura, que invadiu 
a era presente. O governo de Deus 
está sendo restaurado no presente 
e será consumado no futuro. É por 
isso que dizemos que o reino de 
Deus é tanto presente (já é) quanto 
futuro (ainda não). A era “perver-
sa continua, mas os poderes da era 
por vir foram disponibilizados para 
os homens”.7 No futuro, o governo 
de Deus será completamente esta-
belecido, “quando Jesus, o Rei, re-
tornar para reaver aquilo que é seu 
de direito”.8 Entendeu? O reino já é, 
mas ainda não. Ele já veio, mas ainda 
precisa vir. É presente, mas também 
futuro. Os textos bíblicos que tratam 

7. Idem, p. 52.

8. Cunha; Wood (2003:19).
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dessas duas realidades não são con-
traditórios, mas complementares. 

Como temos visto, o reino é o go-
verno de Deus, sua autoridade para 
reinar. Mesmo diante das rebeliões, 
ele não deixou de ser Rei, e agiu para 
reorganizar todo o universo. O tempo 

da reorganização começou. Enquanto 
aguardamos a consumação do reino, 
já podemos desfrutá-lo como uma re-
alidade presente em nossas vidas. Na 
segunda parte deste estudo, veremos 
alguns desafios para todo cidadão do 
reino de Deus, diante dessas verdades. 

01. Os textos de Mc 1:14-15 e At 1:3 tratam de eventos relacionados 
ao início e ao fim do ministério de Jesus. De acordo com ambos, qual 
era o tema principal da mensagem do Mestre? Comente sobre isso. 

02. De acordo com os três primeiros parágrafos do item 1, comente 
com classe sobre o que não é o reino de Deus. 

03. Leia Sl 103:19, 145:11,15; Lc 19:12; os três últimos parágrafos 
do item 1, e comente com a classe sobre o significado da expressão 
“reino de Deus”.

04. Quais foram as duas principais tentativas de rebelião contra o 
governo de Deus? O que o Senhor fez para restaurar todas as coisas? 
O reino já é ou ainda será? Leia Gn 3:1-6; Mc 1:15; Lc 1:31-33; Cl 1:20; 
Ap 12:4,9, e o item 2.
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II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER 

1. O reino já é: envolvamo-nos 
com seus valores.

Todo seguidor de Jesus foi trans-
portado do reino das trevas para o 
Reino do seu Filho amado (Cl 1:13). 
Somos cidadãos desse reino que já 
chegou. E, se isso é mesmo verdade, 
os sinais do governo de Deus devem 
estar manifestos em cada aspecto de 
nossas vidas. Na vida “devocional, 
na comunhão, no trabalho, no mer-
cado público, na escola, na universi-
dade, no lazer, na família”.9 Quando 
Jesus disse que o reino “chegou mais 
perto” (Mc 1:15), não é porque está 
a uma semana, um mês ou um ano 
de nós. “Perto” diz respeito à distân-
cia, isto é, o reino está aqui, próximo 
de nós. 

9. Idem, p. 18.

Essa expressão de Jesus era um 
convite para que seus discípulos se 
envolvessem com o reino e seus va-
lores. Como podemos fazer isso? 
Imagine se o reino já tivesse se ma-
nifestado em sua plenitude. O que 
aconteceria? Pessoas viveriam para 
o Deus verdadeiro; relacionamentos 
seriam restaurados; a prostituição e a 
violência acabariam; haveria provisão 
para todos; enfermos seriam curados; 
a poluição teria fim; justiça e paz rei-
nariam sobre a Terra. A chegada do 
reino afetaria todas as áreas da nossa 
vida. Tudo isso acontecerá, de manei-
ra plena, quando Jesus vier reaver o 
que é dele. Até lá, comprometamo-
nos com o reino, no presente. Foi isso 
que ele ensinou também na parábola 
das dez minas (Lc 19:11-27). Anun-
ciemos essa verdade a outras pessoas 
que ainda não a conhecem. 

05. O que você, como cidadão do reino de Deus, pode fazer para 
envolver-se com os valores do reino de Deus que já está entre nós?

2. O reino ainda não é: ansie-
mos sua consumação.

O reino ainda será completamente 
instaurado na terra. Foi por isso que Je-
sus nos ensinou a orar: Venha a nós o 
teu reino, e que a tua vontade seja feita 
na terra como é feita no céu (Mt 6:10). 

Um dia, na terra, a vontade de Deus 
será feita plenamente, assim como é 
feita no céu. Essa oração é nosso anseio 
para que Deus reine e manifeste, de 
modo pleno, “sua soberania, poder e 
realeza, para que afugente todo inimi-
go da justiça e de seu governo divino,
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DESAFIO DA SEMANA

para que só o Senhor seja Rei sobre 
todo o mundo”.10 Temos esperança 
de que esse dia chegará. Esperamos 
o dia em que nossas lágrimas serão 
enxugadas, em que não haverá mais 
dor, não haverá mais competições en-
tre nós. Esperamos o dia em que não 
faltará pão na mesa de ninguém. 

Este mundo, com florestas sendo 
destruídas, fome em todos os lugares, 

10. Ladd (2008:22).

miséria e terremotos, crianças sen-
do abusadas ou roubadas, mulheres 
sendo violentadas, meninas sendo 
vendidas, jovens perdendo suas vidas 
por causa da dependência química, 
famílias perdendo seus entes queridos 
por causa de enfermidades, pessoas 
que não reconhecem Jesus como Rei, 
não foi o mundo criado por Deus. Mas 
tudo isso mudará! Jesus está voltando 
para reaver o que é seu e trazer o reino 
de Deus de modo pleno. 

Não estamos acostumados com a linguagem da monarquia. Vi-
vemos numa república, em que o poder é exercido por meio de 
votos. Gostamos da democracia; queremos ter participação, em 
alguma medida, nas tomadas de decisão. Assim, tratar sobre o 
“reino” de um “soberano” pode até assustar alguns. Mas essa é 
uma verdade bíblica e precisamos nos acostumar com essa lingua-
gem. Deus é Rei e nós, seus súditos.  

Deus é absolutamente dono de todas as coisas. Tem autoridade 
para reinar. Seu governo é abrangente, pois todas as coisas lhe 
pertencem. Ele está restaurando seu domínio sobre todas as coi-
sas. A ação definitiva para que isso acontecesse já foi consumada 
com a morte do Filho, na cruz. Um dia, Deus trará definitivamente 
seu reino. Até lá, comprometamo-nos com os seus valores. Seu 
desafio para esta semana é tentar colocar esse assunto em, pelo 
menos, dois diálogos seus, em casa, no trabalho, na escola etc. 
Converse sobre isso com, no mínimo, duas pessoas. 

06. Você tem desejo de que o reino de Deus se manifeste de 
modo pleno, no futuro? Fale sobre suas razões para ansiar pela 
manifestação plena do reino. 
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Deus sempre 
foi Rei2

TEXTO BÁSICO

O teu  reino durará para sempre, e tu 
dominarás o universo eternamente.
(Sl 145:13a)

OBJETIVO

Apresentar ao estudante 
um panorama da história 
do Antigo Testamento, 
para entender as 
evidências do governo de 
Deus, a rebeldia humana, 
o reconhecimento e a 
crescente expectativa
pelo seu reinado. 

LEITURA DIÁRIA

D 04/01 Sl 145:13

S 05/01 Êx 15:18, 19
Nm 23:21

T 06/01 Dt 33:5
Is 43:15

Q 07/01 Sl 24

Q 08/01 2 Rs 19:15 
Is 6:5

S 09/01 Jz 8:22,23

S 10/01 Sl 47

10 DE JANEIRO DE 2015

INTRODUÇÃO

Assim como “o Novo Testamento não sur-
ge num vácuo teológico e histórico, da mesma 
forma, seus conceitos não aparecem sem mais 
nem menos, sem ligação com um passado his-
tórico e teológico”.1 Veremos, na lição de hoje, 
que o conceito de reino de Deus, parte central 
da mensagem de Jesus Cristo, nos evangelhos 
e em todo o Novo Testamento, encontra suas 
raízes em todo o Antigo Testamento. 

Na Antiga Aliança, Deus sempre foi rei, 
dirigindo e governando o mundo e todas as 
ações da humanidade. Essa ideia, ainda que 
não apareça literalmente no Antigo Testamen-
to, é facilmente constatada em toda a sua ex-
tensão. Ele dá ênfase à soberania real de Deus 
(Ex 15:19; Nm 23:21; Dt 33:5; Is 43:15). Além 
disso, aponta para um futuro em que o reino 
de Deus se estabeleceria sobre todas as na-
ções da Terra. 

1.  Coelho Filho. Disponível em: <http://www.isaltino.com.
br/doctos/O%20reino%20de%20Deus%20no%20
Antigo%20Testamento.PDF>. Acessado em 02 de ou-
tubro de 2014.
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Para muitos, o conceito de reino 
está fortemente associado a uma 
instituição política. Mas esse não é 
o conceito bíblico. Especialmente no 
Antigo Testamento, o conceito de rei-
no de Deus é muito mais abstrato que 
concreto. Apesar disso, o governo de 
Deus é evidente na Antiga Aliança. 
Alguns se rebelaram contra esse go-
verno, mas muitos o reconheceram e 
aguardavam-no com expectativa.

1. A evidência do governo de 
Deus: A Bíblia é contundente, ao 
afirmar que o universo é resultado 
da vontade de Deus. Pela fé, enten-
demos que, com seu infinito poder, 
Deus criou o universo para ser abso-
luto sobre ele, para governá-lo, sen-
do seu excelente Rei (Hb 11:3). Isso 
faz do Criador o legítimo proprietá-
rio de todo o mundo (Sl 24). 

A soberania de Deus se estende 
sobre todo o universo. Isso inclui o 
ser humano. Na criação, Deus deixa 
implícito seu domínio moral sobre 
os homens. Ladd2 amplia essa ideia, 
dizendo que há, em todo o Antigo 
Testamento, uma dupla ênfase sobre 
a soberania real de Deus: ele é fre-
quentemente referido como o Rei, 
tanto de Israel (Ex 15:19; Nm 23:21; 
Dt 33:5; Is 43:15) como de toda a 
Terra (2 Rs 19:15; Is 6:5; Jr 46:18; 
Sl 29:10, 99:1-4). 

2. (2001:58).

Assim, percebemos, em todo o 
Antigo Testamento, Deus sempre 
cumprindo sua vontade soberana-
mente, seja criando, sustentando, 
permitindo ou dirigindo ativamente 
o curso da história e a humanidade. 
Portanto, o conceito bíblico sobre 
reino de Deus “tem raízes profundas 
no Antigo Testamento e se funda-
menta na certeza de que existe um 
Deus vivo eterno, o Deus que se re-
velou aos homens e tem um proposi-
to para a raça humana”.3

2. A rebeldia ao governo de 
Deus: O ser humano recebeu o privi-
légio de ser coparticipante do gover-
no de Deus, tornando-se co-regente 
das coisas criadas, como entende o 
salmista: Tu nos encarregaste de cui-
dar do mundo feito por tuas mãos
(Sl 8:6 – AM). Porém, a condição 
para a manutenção desse governo 
partilhado era sua obediência, com-
pleta e contínua, ao governo divino 
sobre tudo e todos.

Mas o ser humano não exerceu 
o domínio conforme a vontade de 
Deus (Gn 1:28). Rebelou-se contra 
o governo divino; não se contentou 
em ser seu representante; achou 
insuficiente dominar em nome de 
Deus; esqueceu que era incapaz de 
viver sozinho; ao dar ouvidos à su-
gestão da serpente, sentiu-se ten-

3. Idem (2008:14).

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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tado a assumir a posição de rei do 
universo; declarou independência 
de Deus; desobedeceu-lhe; pecou, e 
caiu de sua posição tão privilegiada.

Infelizmente, não faltaram novos 
exemplos de rebeldia ao governo de 
Deus: Caim, com um coração cheio 
de maldade, inveja e vingança (Gn 4);
os autossuficientes e orgulhos cons-
trutores da Torre de Babel (Gn 11), e 
tantos outros, que rejeitaram o rei-
nado de Deus (Jz 2:10, Jz 8:22,23). 
A despeito disso, Deus não se viu 
ameaçado; seu poder e autorida-
de manifestaram-se.  De seu trono, 
desde eternamente, reinava e conti-
nuou reinando.

3. O reconhecimento do gover-
no de Deus: Dentre tantos outros, 
alguns exemplos de pessoas que re-
conheciam Deus como Rei, subme-
tendo-se ao seu absoluto governo, 
são: Noé, apresentado como exce-
ção, numa sociedade homicida, má, 
violenta e pecadora (Gn 4:23, 6:5, 
6:11, 6:12); Abraão, que viveu de 
forma a demonstrar a possibilidade 
de ter a vida em todos os aspectos 
sob o governo divino, e Moisés, que 
cantou o governo divino, dizendo: 
O Senhor reinará eterna e perpetu-
amente (Ex 15:18). 

Especialmente nos livros dos Sal-
mos e dos profetas, com frequência, 
Deus é indicado e chamado pesso-
almente como Rei. Do Salmo 93 ao 
salmo 100, por exemplo, há uma 
comemoração pelo seu reinado e 
uma convocação para anunciar a sua 

glória e a sua maravilha. Para Davi e 
os demais autores do livro dos Sal-
mos, Deus é o Rei que domina. Ele é 
o grande rei a quem todas as coisas 
estão sujeitas. Deus é o Rei que tem 
o mundo e o universo em suas mãos; 
não é limitado geograficamente. É 
ele quem conduz a história. 

A visão do salmista é que, se Deus 
é Criador e Rei, ele vai conduzir o fu-
turo na direção certa, como governo 
absoluto, pois possui a capacidade 
de interferir na história. Deus é o 
Rei absoluto. Não vai tolerar nada 
que se levante contra seu governo. 
Ele se opõe aos que não dependem 
dele para viver. Deus é o Rei justo. 
Ele é o que julga, estabelece o direi-
to, oferece a justiça ao que o busca, 
defende os injustiçados. Assim, deve 
ser celebrado como Rei e adorado 
como Senhor.4 

4. A expectativa do governo 
de Deus: Da confissão de que Deus 
é Rei (realeza presente), surge a ex-
pectativa de que ele se tornará Rei 
(realeza futura). Embora já seja Rei, 
Deus se tornará rei; governará seu 
povo e revelará seu poder a todas 
as nações (Is 24:33, 33:22, 52:7; Sf 
3:15; Zc 14:9; Sl 47,93,96,97,99).

Após os exílios, na Assíria e na Ba-
bilônia, com o desaparecimento da 
figura de um rei em Israel, “cresceu a 
expectativa da promessa do rei que vi-
ria da linhagem de Davi. Aqueles que 
perderam sua esperança de um rei na 

4. Idem (2001:58-59).
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história começaram a anelar ardente-
mente por um rei ‘além da história’”.5

Essa expectativa cresce através 
dos profetas, que apontam para um 
futuro em que o reino de Deus se 
estabeleceria sobre todas as nações 
da terra (Dn 2) e que seria governado 
por um rei da descendência de Davi 
(Is 9 e 11), o Filho do Homem, visto 
por Daniel (Dn 7), o Ungido ou Mes-
sias, citado por Isaías e outros profe-
tas (Is 24-27, 40-55, 61; Ob 21; Mq 
4:3; Sf 3:15; Zc 14:16-17).

5. Idem. 

Como vimos, o Antigo Testamento 
trata de “um tipo geral e de um tipo 
particular da realeza do Senhor”,6 
isto é, Deus reina sobre todo o uni-
verso, e seu direito está fundamenta-
do na criação de todas as coisas. Ele 
reina de forma particular sobre o seu 
povo e aqueles que se submetem ao 
seu governo. Apesar da rebeldia hu-
mana e dos governos humanos das 
nações, Deus sempre foi rei, o gran-
de soberano sobre todas as coisas.

6. Ridderbos (2010:26).

01. Com base na introdução e no item 1, comente sobre o conceito
de reino como o “governo de Deus” encontrado no Antigo 
Testamento e sobre a soberania divina demonstrada na criação
e na história da humanidade.

02. Com base no item 2, comente sobre a rebeldia humana ao 
governo de Deus e as consequências sofridas pelo humanidade. 

03. Responda, com base no item 3: Qual a ideia dos salmistas, ao 
apresentarem Deus como “o rei que domina”, “o rei absoluto” e  “o 
rei justo”?
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1. Acredite: Deus reina, apesar 
das circunstâncias.

Deus sempre foi rei. Quando o 
diabo rebelou-se contra ele, nos 
céus, quando o ser humano, a sua 
principal criação, entendeu que po-
dia governar a si mesmo, quando 
a humanidade se rebelou contra as 
suas ordens, quando foi rejeitado 
e preterido como rei, Deus conti-
nuou sendo rei. Quando o homem 
conheceu a morte, enfrentou a es-

cravidão do Egito ou sofreu do exí-
lio, Deus continuou sendo rei.

Ainda que não pareça, ele continua 
sendo rei. Apesar de todas as circuns-
tâncias, dos nossos erros, dos nossos 
pecados, da nossa rebeldia, da nossa 
fraqueza, da nossa limitação, dos nos-
sos problemas, ele continua firme, ina-
balável, assentado sobre seu alto e su-
blime trono (Is 6:1), reinando sobre as 
nações (Ap 15:3). Acredite: Deus não 
perdeu o controle da história. Ele reina!

II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

05. Você acredita que, apesar das circunstâncias, Deus reina? 

04. Quando começa a aumentar a expectativa pelo governo de Deus 
e de que forma os profetas o anunciam? Para responder, recorra ao 
item 4 e aos textos bíblicos de Is 24:33, 33:22, 52:7; Sf 3:15; Zc 14:9. 

2. Submeta-se: Deus reina so-
bre tudo e todos.

Já vimos que, por todo o Antigo 
Testamento, é evidente o domínio 
de Deus, tanto sobre Israel quanto 
sobre a história e o mundo. Se existe 
um Deus que controla o céu e a ter-
ra, esse Deus também pode gover-

nar nossas vidas. Ele nos criou e nos 
sustenta. Com essa certeza, o temor, 
a confiança e a dependência são ati-
tudes apropriadas diante dele. 

O trono de Deus, que está no 
centro do universo, deve estar tam-
bém no centro de nossas vidas. Ele 
deve governar nossas palavras, nos-
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sas ações e nossos pensamentos.
O Senhor, que sempre foi rei de 
todo o mundo, deve ser rei tam-
bém sobre nossa família, nossos es-
tudos, nosso trabalho, nossos dias.

E ele nos promete: ao que vencer lhe 
concederei que se assente comigo 
no meu trono, assim como eu venci, 
e me assentei com meu Pai no seu 
trono (Ap 3:21). 

06. Como você pode submeter-se, cotidianamente, ao Deus que reina 
sobre tudo e todos?

DESAFIO DA SEMANA

Como vimos na lição desta semana, a ideia de reino de Deus 
não está restrita ao Novo Testamento. Esse conceito pode ser 
encontrado no Antigo Testamento. Lá, podemos ver, de modo 
claro, que Deus é Rei, domina sobre tudo e todos. Há, também, 
no Antigo Testamento, uma expectativa pela vinda do Messias 
ou Ungido, que vem para reinar e trazer o reino de modo mais 
pleno à terra. Sobre este assunto, trataremos na próxima lição.

Lembramos que a maneira como entendemos e enxergamos 
o reino de Deus está diretamente relacionada à forma como vi-
vemos nossa vida todos os dias e em todos os aspectos. Seu de-
safio, nesta semana, é pedir, durante todos os dias, que Deus 
governe suas ações, suas palavras, seus pensamentos e cada área 
da sua vida. Aproveite e medite em textos bíblicos e louvores que 
expressem a realeza de Deus.



Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts
deste capítulo em

www.portaliap.com.br

20   Lições BíblicasLições Bíblicas – 1º Trimestre de 2015– 1º Trimestre de 2015

Hinos sugeridos – BJ 232 • BJ 43

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da palavra de Deus as 
evidências bíblicas de que 
o reino foi inaugurado 
por meio da vida e da 
obra de Jesus Cristo para 
que, consciente disso, não 
viva mais culpado, nem 
amedrontado pelo inimigo.

TEXTO BÁSICO

Jesus respondeu: “O Reino de Deus não vem 
de modo visível, nem se dirá: ‘Aqui está ele’, 
ou ‘Lá está’; porque o Reino de Deus está 
entre vocês”. (Lc 17:20-21 – NVI)

LEITURA DIÁRIA

D 11/01 Lc 17:20-21

S 12/01 Mt 1:22-23

T 13/01 Lc 4:21-22

Q 14/01 Mt 4:23-24

Q 15/01 Mt 12:28-29

S 16/01 Lc 19:9-10

S 17/01 Cl 2:15

17 DE JANEIRO DE 2015

3 O reino
já chegou!

INTRODUÇÃO

Pela graça de Deus, chegamos ao terceiro 
estudo de sta série de lições, cujo título é: Teu 
é o reino: reflexões sobre o significado do rei-
no de Deus. Como já aprendemos na primeira 
lição desta série, o reino de Deus é tanto pre-
sente quanto futuro. É futuro, pois será con-
sumado somente na segunda vinda do Senhor 
à terra, mas, ao mesmo tempo, é presente, já 
está entre nós, dando os seus sinais, pois já 
foi inaugurado através da vida e da obra de 
Jesus Cristo. 

O reino de Deus, tão aguardado e espera-
do pelos profetas, manifestou-se de maneira 
mais efetiva através de Jesus. Agora, a afir-
mação categórica do Novo Testamento é a 
de que o reino de Deus já chegou e já está 
entre nós. Mas como podemos ter certeza 
disso? Simples: as Escrituras fornecem-nos 
algumas evidências indiscutíveis a esse res-
peito. Na presente lição, nós nos deteremos 
a analisar tais evidências.
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A partir da leitura dos evangelhos, 
torna-se claro para qualquer um que 
o reino de Deus era a razão principal 
da vida e do ministério de Jesus Cris-
to. Em suas parábolas, seus ensinos, 
seus exemplos, na própria essência 
de sua missão, vemos o reino de 
Deus como questão central e objeti-
vo primordial de sua pregação e sua 
obra.1 Por que toda esta ênfase no 
reino de Deus? A razão é que Jesus 
é aquele que não somente anuncia, 
mas inaugura e manifesta o reino 
de Deus entre nós, de maneira mais 
efetiva. Veremos, a seguir, algumas 
evidências bíblicas disso.  

1. Profecias cumpridas: Os ju-
deus, nos dias de Jesus, com base 
nas inúmeras profecias do Antigo 
Testamento, aguardavam ansiosos 
pela chegada do reino de Deus à 
terra. Eles sabiam que o cumpri-
mento dessas profecias seria uma 
evidência cabal de que o reino de 
Deus estava sendo inaugurado en-
tre eles. Pois bem, a afirmação ca-
tegórica dos evangelhos é que to-
das essas profecias, concernentes 
à inauguração do reino, cumpri-
ram-se plenamente em Jesus Cristo
(cf. Mt 1:22-23; 2:13-15, 23, 8:14-
17, 13:35, 26:56; Lc 24:44). 

Podemos constatar isso, por 
exemplo, no texto de Lc 4. Jesus 

1. Cunha; Wood (2003:17).

estava em Nazaré, na sinagoga, em 
certo sábado, pela manhã. Ele leu 
a profecia messiânica de Is 61 que 
predizia que o Ungido do Senhor, o 
Messias, viria para anunciar as boas 
novas aos pobres e proclamar o ano 
aceitável do Senhor (v.1-3). Logo em 
seguida, fez a afirmação que espan-
tou a todos os seus ouvintes. Depois 
de ler o texto, Jesus afirmou: Hoje se 
cumpriu esta passagem das Escritu-
ras que acabais de ouvir (Lc 4:21-22). 

Jesus estava dizendo: “Eu sou o 
Messias do qual o profeta Isaías fa-
lava; o reino, que vocês tanto aguar-
davam, chegou”. Outro exemplo de 
que Jesus estava inaugurando o rei-
no prometido no Antigo Testamento 
está registrado em Mt 4:12-17. Este 
texto diz que, após seu batismo, Je-
sus deu início a seu ministério, na re-
gião da Galileia. Mateus nos ensina 
que a escolha desta região não era 
ocasional, mas premeditada, ou seja, 
para que se cumprissem as Escritu-
ras, que diziam que o reino de Deus 
seria estabelecido e aquele povo se-
ria testemunha disto (cf. Is 9:1-7). 

Do mesmo modo, quando os 
discípulos de João Batista pergun-
taram a Jesus se ele era o Messias 
que implantaria o reino de Deus, ele 
fez referência a Isaías 35:5-6 (que 
falava sobre a cura dos doentes), 
mostrando, mais uma vez, que, nele, 
todos os prenúncios relacionados ao 

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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Messias e ao seu reino cumpriam-se 
plenamente (Mt 11:2-6). Esse era o 
sinal irrefutável, a evidência incon-
testável de que o reino de Deus ha-
via sido inaugurado e de que Jesus 
era o seu rei por direito, o Messias 
tão aguardado.

2. Vitória sobre Satanás: Outra 
evidência de que o reino de Deus 
era chegado através da pessoa e do 
ministério de Jesus Cristo é a derro-
ta pública dos poderes das trevas. 
Os evangelhos dizem-nos que, por 
onde Jesus passava, demônios eram 
expulsos (Mt 4:23-24; Mc 1:34,39; 
Lc 4:41). Você já se perguntou por 
quê? De acordo com o próprio Je-
sus, é porque este era um sinal evi-
dente da vinda do reino de Deus 
através dele: Pois se é pelo Espírito 
de Deus que eu expulso demônios, 
então chegou a vocês o Reino de 
Deus (Mt 12:28). 

Em seu ministério, Jesus atacou o 
reino das trevas, libertando homens 
e mulheres que viviam sob seu do-
mínio. Um texto importante a esse 
respeito é o de Mt 12:29. Nele, Je-
sus diz: Como alguém pode entrar 
na casa do valente e levar dali seus 
bens, sem antes amarrá-lo? Só en-
tão poderá roubar a casa dele. Este 
texto, tão mal compreendido em 
nossos dias, na verdade está tra-
tando sobre a vitória de Jesus sobre 
Satanás. O valente é o diabo, mas 
Jesus é aquele, mais valente e po-
deroso que ele, que o amarra para 
saquear seus bens, ou seja, todos 

aqueles que estão debaixo do domí-
nio das trevas. 

A linguagem utilizada por Jesus é 
figurada. Satanás está “amarrado”, 
pois nada pode fazer para impedir 
que os pecadores saiam do seu do-
mínio e entrem no reino de Deus. É 
claro que o inimigo não está despro-
vido de poder; afinal, ele continua 
por aí, buscando a quem possa tra-
gar (1 Pd 5:8). O que o texto nos diz 
é que Jesus, por meio do seu reino, 
enfraqueceu o poder do mal, limitan-
do-o e restringindo-o drasticamente. 
Agora, as pessoas podem ser livres 
do domínio das trevas e transporta-
das para o reino de Cristo (Cl 1:13). 

Através de Jesus, portanto, o rei-
no das trevas estava sendo golpea-
do, derrotado e enfraquecido, dia 
após dia, pela presença poderosa do 
reino de Deus (Lc 10:17). No entan-
to, foi na cruz que Jesus desferiu o 
golpe fatal. Foi lá que ele triunfou 
sobre as hostes malignas e venceu, 
definitivamente, o reino das trevas 
(cf. Cl 2:15; Hb 2:14-15). A vitória 
de Jesus sobre Satanás, portanto, era 
mais uma evidência de que o reino 
de Deus era chegado entre os ho-
mens e mais uma garantia, para nós, 
de que esse reino já fora inaugurado. 

3. Um tempo de salvação: Ou-
tra evidência incontestável de que o 
reino de Deus já chegou é o novo 
tempo de salvação que Jesus Cris-
to inaugurou. Ele escandalizou seus 
ouvintes ao dizer que tinha poder 
para salvar o pecador. Levando em 
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conta que somente Deus salva, as 
pessoas entenderam que, ao afirmar 
isso, Jesus estava blasfemando, uma 
vez que ele era um ser humano. Mas 
Jesus tanto afirmou como, de fato, 
salvou inúmeros pecadores. Quando 
Zaqueu se arrependeu de seus peca-
dos, Jesus afirmou categoricamen-
te: Hoje, veio salvação a esta casa. 
Ainda, quando todos estavam abis-
mados com sua alegação, concluiu: 
Porque o Filho do Homem veio bus-
car e salvar o que se havia perdido 
(Lc 19:9-10). 

O que o relato dos evangelhos está 
nos ensinado é que o reino de Deus 
havia chegado e, agora, os seres 
humanos podiam ser salvos. Assim, 
também, Jesus mostrou, através de 
suas parábolas, de que maneira, por 
meio dele, homens e mulheres esta-
vam sendo salvos. As três parábolas 
contadas por ele, em Lc 15, nos en-
sinam isso. Ele é o pastor que vai em 
busca da ovelha que se desgarrou; a 
mulher que vasculha a casa, a fim de 
achar a moeda que havia perdido e 
o pai que recebe amorosamente o 
filho que havia se extraviado. 

Essa nova era de salvação, como 
evidência da chegada do reino de 
Deus, também se manifestava no 
fato de Jesus perdoar aqueles que 
se achegavam a ele. O Antigo Tes-
tamento já havia preconizado uma 

era de perdão a todos os pecadores
(Is 33:24; Jr 31:31-34; Ez 18:31, 
36:22-28; Mq 7:18-20) e, de fato, 
chegou, através de Jesus Cristo (Mt 
1:21). É por isso que, ao paralítico, 
ele podia dizer: Filho, perdoados es-
tão os teus pecados (Mc 2:5). 

Pela mesma razão, quando uma 
mulher de moral questionável lavou 
seus pés com alabastro, ele olhou 
para ela com ternura e lhe assegu-
rou: Os teus pecados te são perdo-
ados (Lc 7:48). Por que fazia isso? 
Porque o reino de Deus havia chega-
do. Uma era de salvação aos homens 
havia irrompido no horizonte obs-
curo da história. Agora, as ovelhas 
perdidas podiam voltar ao aprisco 
do bom pastor; os filhos pródigos, 
retornar aos braços amorosos de seu 
pai eterno, e os pecadores, ser justi-
ficados e salvos pela graça de Jesus, 
o verdadeiro rei.

Estas são, em suma, algumas 
evidências de que o reino de Deus 
já chegou: as profecias do Antigo 
Testamento foram cumpridas; Sata-
nás foi derrotado, e uma nova era 
de salvação aos homens foi inau-
gurada por Jesus Cristo. Isso signi-
fica que podemos desfrutar, agora 
mesmo, ainda que parcialmente, 
das inúmeras bênçãos do reino de 
Deus. Vejamos, a seguir, algumas 
dessas bênçãos.

01. Com base nos parágrafos introdutórios que tratam sobre 
a inauguração do reino de Deus, responda: Que papel Jesus 
desempenha nessa inauguração? 
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02. Com base no item 1 e em textos, como Lc 4:14-21 e Mt 4:14, 
responda: Qual a evidência de que, através de Jesus, o reino de
Deus estava sendo inaugurado. 

03. Com base no item 2 e em Mt 12:28, responda: Qual a evidência de 
que o reino de Deus era chegado, através de Jesus? O que Mt 12:29 
está ensinando sobre disso? 

04. Leia o item 3 do comentário e responda: Como Mt 1:21, 15:24 e Lc 
19:10 mostram que o reino de Deus foi inaugurado por meio de Jesus? 

II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

1. O reino de Deus já chegou: 
Não viva mais com medo! 

Infelizmente por conta de inúme-
ros ensinos antibíblicos disseminados 
por algumas igrejas evangélicas acer-
ca do diabo e sua atuação, muitos 
crentes têm vivido amedrontados. 
Quando ficam doentes, logo des-

confiam que seja uma ação malig-
na; quando passam por problemas 
financeiros, lutas familiares ou difi-
culdades diversas, imaginam que Sa-
tanás é o responsável por isso. Para 
tais crentes, tudo é culpa do diabo.

Muitos desses acabam procura-
do “apóstolos”, “bispos” e “pas-
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tores” evangélicos, no intuito de 
achar solução para os problemas 
supostamente causados pelos de-
mônios. Que absurdo! É claro que 
Satanás está ativo no mundo, pro-
curando pessoas para controlar e 
destruir (cf. Lc11:24-26; 1 Pd 5:8), 

mas, se somos, de fato, cristãos, 
não podemos viver amedrontados. 
O reino já chegou, e nosso inimi-
go foi derrotado (Cl 2:15). Ele não 
pode tocar em nós (1Jo 5:18). Ago-
ra, resistam ao diabo e ele fugirá de 
vós (Tg 4:7). 

05. Você concorda que, hoje, há muitos crentes amedrontados pelo 
diabo, por causa de falsos ensinos? O que a Bíblia nos ensina? 
Leia Cl 2:15; Tg 4:7; 1 Jo 5:18. 

2. O reino de Deus já chegou: 
Não viva mais com culpa!

Não são poucos os que se arras-
tam pela vida, subjugados pelo peso 
da culpa. Não conseguem perdoar-se 
pelo mal que já praticaram, nem pe-
los inúmeros erros que cometeram 
no passado. São prisioneiros da culpa 
e do ressentimento. Mas a boa nova 
é que Jesus inaugurou uma nova era 
de salvação aos homens, preconizada 
pelo Antigo Testamento, quando nos-
sos pecados seriam esquecidos para 
sempre (cf. Jr 31:31-34; Mq 7:18-20). 

Sua morte proporcionou a re-
missão de todas as nossas iniqui-
dades (Mt 26:28; Lc 22:20). Por 
isso, ele, agora, nos oferece perdão
(Lc 24:47; Jo 20:23), por mais ego-
ísta, imoral, desonesto, violento e 
repugnante que tenha sido nosso 
passado. Não importa quão doloro-
sas sejam as lembranças dos erros 
que cometemos; nós podemos ser 
livres da culpa! Basta nos arrepen-
dermos e nos submetermos a Deus 
(cf. Mc 1:15; Lc 18:9-14; At 3:19; 
17:30-31).

06. Para os culpados, qual a benção que o reino de Deus oferece? 
Para responder, leia Mt 26:28; Lc 22:20, e Mc 1:15. 
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DESAFIO DA SEMANA

Como aprendemos nesta lição, o reino de Deus foi inaugurado 
por Jesus Cristo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não se 
trata de um reino apenas futuro, mas de uma realidade presente, 
na qual você e eu já estamos inseridos. Isso significa que, se você 
se submeteu a esse rei e já está em seu domínio, não precisa mais 
viver amedrontado pelo império das trevas nem escravizado pelo 
terrível sentimento de culpa. 

Mas, se, por alguma razão, você ainda se sente aprisionado 
pelo medo e pela culpa, o seu desafio, nesta semana, será o de ler, 
de maneira devocional, todos os textos bíblicos citados nesta lição 
e, após lê-los, orar a Deus colocando diante dele tais sentimentos. 
Ele certamente o ajudará (1 Pd 5:7). Além disso, ajude outros. Se 
você possui algum amigo ou alguma amiga que sofre desses ma-
les, presenteie essa pessoa com um exemplar desta lição. 



Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts
deste capítulo em

www.portaliap.com.br

www.www.portaliapportaliap.com.br.com.br    27

24 DE JANEIRO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 18/01 Mt 4:17

S 19/01 Rm 3:23

T 20/01 Gn 3

Q 21/01 Hb 4:12

Q 22/01 Lc 5:19

S 23/01 Lc 24:47

S 24/01 Lc 3:10-14

Hinos sugeridos – BJ 203 • BJ 102

TEXTO BÁSICO

 ... passou Jesus a pregar e a dizer: 
Arrependei-vos, porque está próximo o 
reino dos céus. (Mt 4:17)

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da Palavra de Deus 
que o arrependimento 
é a proposta radical 
apresentada por Jesus 
para aqueles que desejam 
entrar no reino e que a 
vida de quem se arrepende 
é transformada por Deus. 

Uma proposta
radical4

INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as igrejas da Europa 
Oriental, conhecida como “cortina de ferro”, 
têm passado por um novo tempo. É isso que 
relata o escritor norte-americano John MacAr-
thur, em um dos seus livros, com base em suas 
visitas àquela parte do mundo.1 Segundo ele, 
os cristãos de lá têm chamado à atenção por 
um profundo compromisso com o evangelho. 
Os cultos são respeitáveis, calmos e, ao mesmo 
tempo, cheios de intensidade. Oração inter-
cessória por não-crentes e evangelização estão 
nas mentes e nos corações daqueles cristãos. 

O foco principal da mensagem das igrejas 
cristãs da Europa Oriental, nos últimos anos, é 
um chamado claro ao arrependimento. Os que 
se rendem a Cristo são chamados pelos outros 
cristãos de “arrependidos”. Em algumas des-
sas igrejas, os novos convertidos podem até 
ficar de pé, diante da igreja, e “falar sobre seu 
arrependimento”.2 Em quase todos os cultos, 

1. MacArthur (2011:92-93).

2. Idem, p. 92.
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pelo menos uma pessoa faz con-
fissão pública de arrependimento. 
Pois bem, a lição de hoje trata dessa 
proposta radical que deve ser nossa 

proclamação principal: o arrependi-
mento, uma exigência fundamental 
para quem quer fazer parte do reino 
de Deus.

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER

Costumamos enfatizar as bênçãos 
extraordinárias do reino de Deus. Mas 
o que é preciso para desfrutá-las? 
Confessar verbalmente Jesus como 
Senhor é o bastante para entrar no rei-
no ou existe alguma outra condição? 
Sim, as Escrituras nos dizem que há 
uma exigência fundamental para en-
trar no reino: o arrependimento. Nes-
ta lição, conceituaremos o arrepen-
dimento e trataremos sobre os seus 
sinais. Aprofundemos, então, nosso 
conhecimento da proposta radical de 
Jesus aos que desejam segui-lo. 

1. Um chamado urgente: Por que 
é tão importante que as pessoas se 
arrependam? A Bíblia nos responde: 
Todos pecaram e estão afastados da 
presença gloriosa de Deus (Rm 3:23 
– NTLH). Essa é uma condição huma-
na, desde a queda (Gn 3). Esse afas-
tamento de Deus configura-se como 
morte espiritual, escravidão ao mun-
do, ao pecado e ao diabo (Ef 2:1-3); 
daí a necessidade do arrependimento. 

Na realidade do reino de Deus, 
a ideia é que os seres humanos se 
rebelaram contra o Rei do universo; 
por isso, precisam se arrepender. 
A mensagem de Jesus era um convi-
te ao arrependimento. Ele pregava: 

Arrependei-vos, porque está próxi-
mo o reino dos céus (Mt 4:17). Arre-
pender(-se) é a tradução da palavra 
grega metanoeo e significa sofrer 
uma mudança na estrutura mental, 
na forma de pensar. É uma tristeza 
pela falta de fé e pelo pecado, em 
um movimento para a fé em Deus.3 

Outro termo grego muito usado 
para arrependimento, da mesma fa-
mília da palavra anterior, é metanoia. 
Este era um termo militar, usado nas 
marchas. Quando um comandante 
queria que os seus soldados mudas-
sem de direção, gritava: Metanoia! 
Arrependimento, então, não é remor-
so, mas uma mudança de opinião que 
gera um novo rumo na vida em dire-
ção a Deus. É render-se ao senhorio 
de Cristo. E essa atitude de arrepen-
der-se só é possível mediante a pre-
gação da palavra de Deus (Hb 4:12). 

O principal motivo para o arrepen-
dimento é que está próximo o reino 
dos céus, uma referência ao governo 
de Deus. Para participar do reino de 
Deus, hoje e no futuro, devemos aten-
der a proposta radical de nos arrepen-

3.  Bíblia de estudo palavras-chave hebraico e 
grego (2011:2300).
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der dos pecados e ter fé no Senhor Je-
sus. Em sua primeira vinda, Jesus veio 
anunciar que chegou o tempo em que 
o Senhor salvará o seu povo (Lc 5:19b 
– NTLH). Em sua segunda vinda, ele jul-
gará o mundo: ... um dia julgará os vi-
vos e os mortos, quando aparecer para 
estabelecer seu reino (2 Tm 4:1 – NBV). 

Por isso, o arrependimento é uma 
necessidade urgente. Já é hora de 
nos voltarmos para Deus e virarmos 
as costas para o mundo, o pecado 
e o diabo. A pregação nunca foi tão 
necessária para a humanidade, e é 
somente através da proclamação do 
evangelho que o homem pode real-
mente se arrepender. Por isso, o pró-
prio Cristo ordenou que em seu nome 
se pregasse arrependimento para re-
missão de pecados a todas as nações, 
começando de Jerusalém (Lc 24:47).

O reino de Deus se aproximou, 
Jesus o inaugurou e, agora, convida 
todas as pessoas a que se arrepen-
dam: Ora, não levou Deus em conta 
os tempos da ignorância; agora, po-
rém, notifica aos homens que todos, 
em toda parte, se arrependam (At 
17:30). Qual deve ser, então, a pos-
tura daqueles que verdadeiramente 
se arrependem? Vejamos a seguir. 

2. Sinais de arrependimento: 
Segundo MacArthur,4 o “arrependi-
mento não é uma questão somente 
intelectual”; não é só resolver agir 
melhor. Todos aqueles que costumam 
fazer um sem-número de planos, no 

4. (2011:96). 

início de cada ano, sabem o quanto 
as resoluções humanas são facilmente 
esquecidas e ignoradas. Uma pessoa 
arrependida, segundo o arrependi-
mento anunciado por Jesus, não fará 
apenas resoluções. Foi o que João Ba-
tista disse: Produzi, pois, frutos dignos 
de arrependimento (Mt 3:8). Mas o 
que será que essa frase quer dizer?

Em Lc 3:10-14, temos alguns sinais 
do que deve praticar quem verdadeira-
mente se arrependeu. Esses sinais mos-
tram que o arrependimento genuíno 
sempre vem acompanhado de frutos. 
O primeiro deles é a prática da parti-
lha, pois quem tiver roupas e comida 
sobrando, deve doar a quem não tem 
(v.11). O segundo é a prática da hones-
tidade, pois, quando uns cobradores 
de impostos perguntaram a João Batis-
ta o que fazer, este os aconselha a não 
cobrar mais do que é devido (vv.12-
13). O terceiro é a prática do respeito, 
pois os soldados não deveriam tratar 
ninguém com brutalidade, nem tomar 
dinheiro de ninguém (v.14). 

Ao contrário do que se podia es-
perar, “João não conclama qualquer 
destes grupos a deixar seu emprego. 
Pelo contrário, quer que ajam com 
retidão no serviço”.5 Apesar de tra-
tar de exemplos específicos, o texto 
apresenta princípios válidos para to-
dos nós. Quem se arrepende, deve 
rejeitar o egoísmo e partilhar suas 
bênçãos com os outros.6 

5. Morris (1983:93). 

6. Wiersbe (2006:233).
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Essas obras “dignas de arrepen-
dimento” indicadas por João Batista 
às multidões são demonstrações de 
amor genuíno. Segundo o Antigo e 
o Novo Testamentos, esse amor é 
o cumprimento da lei (Lv 19:18; Dt 
6:5; Mt 19:19, 22.34-40; Mc 12:28-
34; Lc 10:25-28).

Na palavra de Deus, nunca há des-
conexão entre fé e obras, lei e graça, 
justificação e santificação. A fé tem 
como consequência as boas. Quan-
do a graça de Deus se manifesta, 
educa-nos a que, renegadas a im-
piedade e as paixões mundanas, vi-
vamos, no presente século, sensata, 
justa e piedosamente,aguardando a 

bendita esperança e a manifestação 
da glória do nosso grande Deus e 
Salvador Cristo Jesus (Tt 2:12-13). 

O evangelho nos convoca ao ar-
rependimento e a fé em Jesus e nos 
convida a atitudes concretas que 
demostrem nossa confissão. Somos 
convidados à adoração verdadeira a 
Deus, a uma vida de acordo com a 
palavra (Jo 4:23). Somos chamados 
ao compromisso com Deus, com seu 
reino, vivendo em amor e servindo a 
todas as pessoas. Cabe a nós, me-
diante a palavra, aceitar a proposta 
radical do Rei: arrepender-nos! Sem 
arrependimento, não existe a possi-
bilidade de entrar no reino de Deus.

01. Por que é tão importante que as pessoas se arrependam?
Leia Rm 3:23 e Ef 2:1-3.

02. Com base em Mt 4:17, explique a pregação de Jesus e o que é 
arrependimento. Comente em classe sobre o principal motivo para
o arrependimento. Use, para a resposta, os textos de Mt 4:17b;
2 Tm 4:1; Lc 24:47, e At 17:30.

03. Lendo Lc 3:8, 10-14 e utilizando os três primeiros parágrafos do 
item 2, explique: O que são os “frutos dignos de arrependimento”? 
Quais práticas devem sinalizar quem passou por essa transformação? 
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II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

04. Utilizando os três últimos parágrafos do item 2, mostre a relação 
entre “frutos dignos de arrependimento” e o cumprimento da lei. 
Esclareça a relação entre fé e obras (Tt 2:12-13). 

1. É tempo de viver a proposta 
radical.

Como estudamos, arrependimen-
to não é meramente a mudança de 
opinião intelectual a respeito de Deus, 
mas mudança de prática, também. 
Esse arrependimento não é remorso 
ou emocionalismo barato, mas uma 
reviravolta completa e radical  de vida. 
Uma conversão radical do pecado para 
Deus, de Satanás para o Senhor Jesus, 
do egoísmo para a solidariedade, do 
ódio para o amor etc. Os frutos desse 
arrependimento podem ser vistos na 

vida daqueles que o experimentaram: 
os cidadãos do reino de Deus. 

Diante da palavra, chequemos 
nosso coração. Sondemos nossas 
atitudes. Será que nossa vida anda 
de acordo com nossa confissão de 
fé? Depois que conhecemos a Jesus, 
abandonamos a vida de pecados? 
Temos que prosseguir no crescimen-
to da graça de Deus que nos faz 
parecer semelhantes a Jesus (2 Co 
3:18; 2 Pd 3:18). Com a ajuda do 
Espírito, submetamo-nos à proposta 
radical do reino. 

05. Medite na importância de viver de acordo com a profissão de fé 
que fazemos no início da vida cristã. 

2. É tempo de pregar a propos-
ta radical. 

A mensagem das boas novas de 
salvação (evangelho) é sempre pre-

cedida do anúncio de que todas as 
pessoas estão longe de Deus e preci-
sam do Salvador (At 4:12). A igreja, 
como a comunidade dos arrependi-
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dos, deve fazer do arrependimento 
a sua principal mensagem7 para que 
o pecador deixe seus pecados e creia 
em Cristo. Essa é a única maneira 
de alguém começar a fazer parte do 
reino de Deus, como filho desse rei-
no. O Rei exige dos seus súditos essa 
mudança de princípios, pensamen-
tos e práticas. 

7. MacArthur (2011:93). 

Cada cristão é chamado por Je-
sus a pregar aos outros pecadores a 
mensagem do reino, para que lhes 
sejam abertos os olhos e se con-
vertam das trevas para a luz e da 
potestade de Satanás para Deus, a 
fim de que recebam eles remissão 
de pecados e herança entre os que 
são santificados pela fé em Deus (At 
26:18). Espalhe a mensagem do ar-
rependimento na sua família, na sua 
vizinhança, entre seus amigos, nas 
suas atividades, nas redes sociais. 

DESAFIO DA SEMANA

Arrependimento é a proposta radical do evangelho de Jesus Cristo. 
É a exigência fundamental para ser um cidadão do reino de Deus. 
Estudamos, hoje, que arrependimento não é somente emoção; é 
transformação interior. Nasce da convicção do pecado trazida pela 
verdade da palavra de Deus. Não é intimista, mas se revela na prática 
das boas obras. Somos chamados por Deus para viver uma vida que 
já passou pela metanoia.

Para esta semana, dois exercícios espirituais são importantes: o primei-
ro é dar uma verificada na nossa prática de vida. Ela anda de acordo com 
a nossa profissão de fé? O segundo é compartilhar o evangelho. Temos 
mostrado às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados 
e crer no Senhor, assim como fizemos? Para isso, medite em 1 Tm 4:16. 
Reflitamos nessas questões.

06. Por que é tão importante pregar a proposta radical
do arrependimento?
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LEITURA DIÁRIA

D 25/01 Mt 13:1-9

S 26/01 Mt 13:10-23 

T 27/01 Mt 13:24-30

Q 28/01 Mt 13:31-35

Q 29/01 Mt 13:36-43

S 30/01 Mt 13:44-52

S 31/01 Mt 13:53-58

Hinos sugeridos – BJ 164 • BJ 191

TEXTO BÁSICO

Jesus usou parábolas para ensinar muitas 
coisas... (Mt 13:3 – NTLH)

OBJETIVO

Explicar algumas questões 
relacionadas à realidade 
do reino de Deus, com 
base nas parábolas 
contadas por Jesus, no 
capítulo 13 do Evangelho 
de Mateus.

5 Parábolas do
reino

INTRODUÇÃO

Até aqui, estudamos sobre o que é o rei-
no de Deus, seu prenúncio, no Antigo Testa-
mento, bem como sua inauguração, na pes-
soa de Jesus Cristo, e como entrar nele, por 
meio da radical mudança de vida proporcio-
nada pelo arrependimento. O próximo passo 
é entender a natureza do reino na presente 
era. Será importante notar o seu caráter pro-
visório e não consumado, ainda que ele já 
esteja entre nós. 

Vivemos um mundo de desordem social 
e econômica, afastamento de Deus e uma 
espiritualidade de conveniência. Essa tris-
te realidade pode levar cristãos do nosso 
tempo a concluir que não há espaço para a 
presença de Deus neste mundo, até porque 
mesmo a igreja, por vezes, mostra-se cor-
rompida por homens gananciosos e falsos 
profetas. As parábolas do reino ajudam-nos 
a entender que ele está presente e nos re-
vela a sua natureza em meio a esses tem-
pos difíceis que vivemos. Elas serão a base 
desta lição.
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Mateus 13 contém um conjun-
to de parábolas contadas por Jesus 
que apresentam maravilhosamente 
a realidade do reino de Deus, e esta 
lição baseia-se nesse capítulo. São 
sete parábolas que nos apresentam 
o reino de Deus, entre a sua inau-
guração e sua consumação, isto é, 
entre a primeira vinda de Jesus e a 
segunda vinda, em glória e poder, 
para o estabelecimento definitivo do 
governo soberano de Deus sobre a 
terra. Nesta lição, trataremos de seis 
delas, exceto a do Semeador, que 
será estudada em lição posterior.

1. O mistério revelado: Antes de 
tratarmos do conteúdo das parábo-
las, é muito importante que conside-
remos as palavras de Jesus, em Mt 
13:11: ... a vocês foi dado o conhe-
cimento dos mistérios do Reino dos 
céus. Essas palavras são a resposta à 
pergunta dos discípulos: Por que o 
senhor usa parábolas? (v. 10). Uma 
parábola é uma estória baseada nas 
experiências do dia-a-dia do povo, 
que visa ilustrar a ideia central da 
mensagem do nosso Senhor.1 

Segundo Jesus, as verdades cen-
trais reveladas nas parábolas são os 
“mistérios do reino de Deus”. Mas 
por que ele usou a palavra “misté-
rio”? De início, é bom que se diga 
que a palavra “mistério” não pode 

1. Ladd (2008:53).

ser simplesmente entendida com o 
conceito moderno de algo obscuro 
e difícil. A ideia por trás dela está 
clara, devido ao seu uso desde o An-
tigo Testamento. 

Em Dn 2, no sonho dado ao rei, 
está o entendimento a respeito do 
uso dessa palavra.2 O mistério é um 
segredo de Deus revelado. Em outras 
palavras, é algo que era desconhe-
cido, até ser revelado aos homens3. 
Portanto, é importante entendermos 
que não se trata de algo que o ho-
mem possa descobrir com as chaves 
certas, como se fosse um caso poli-
cial cheio de pistas, mas é Deus quem 
revela a quem ele quer. No texto de 
Mt 13, foi revelado somente aos dis-
cípulos, por meio das parábolas. 

2. O reino e sua natureza: O 
texto inicial de todas as parábo-
las estudadas nesta lição é: O rei-
no de Deus é semelhante a ... (vv. 
24,31,33,44,45,47). É importante 
notar que o contexto do estudo das 
parábolas garante que ser “seme-
lhante a” não está ligado a um fato 
isolado da parábola, mas a todo o 
seu contexto. Por exemplo, a primei-
ra delas é a do joio e do trigo e se 
inicia assim: O Reino de Deus é se-
melhante a um homem. Hendriksen4 

2. Idem (2001:89).

3. Hendriksen (2001:71).

4. Idem p.86.

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER 
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afirma que o reino “não é como o 
homem, mas assemelha-se à situ-
ação da lavoura desse homem no 
tempo atual (...) e logo mais adiante 
na época da colheita”. 

Essa parábola e a última (a da 
rede de pesca) guardam semelhan-
ças e apresentam uma mensagem 
principal: O reino, no momento atu-
al, é heterogêneo, pois convive com 
um mundo mau (o trigo crescendo 
com joio e os peixes bons e ruins 
presentes na rede). Em segundo 
plano, está a garantia de que esse 
estado é provisório e haverá um do-
mínio final, em esplendor e pureza 
(a colheita e a separação dos pei-
xes), no qual o joio e os peixes ruins 
serão exterminados. 

Na primeira parábola, o campo 
em que o trigo é plantado é o mun-
do (v. 38). O foco principal não é a 
igreja, mas o mundo todo. A ênfa-
se, portanto, é que o reino já che-
gou e está ativo aqui, sem, ainda, 
destruir o pecado ou extinguir o mal 
da terra.5 Na era presente, os filhos 
do reino e os filhos do maligno terão 
de conviver juntos. Na parábola da 
rede, temos reafirmada a verdade da 
parábola do trigo e do joio. O reino 
é como uma rede de arrasto, “que 
reúne em sua esfera de influência 
homens de vários tipos, tanto bons 
quanto maus”.6 Em ambos os casos, 
a separação pertence ao fim desta 

5. Ladd (2008:59).

6. Idem, p. 65.

era. E é certa! Quando Deus trouxer 
o seu reino, “a sociedade de homens 
maus será substituída pela sociedade 
dos que se submeteram ao governo 
de Deus”.7 

3. O reino e seu desenvolvi-
mento: Nas parábolas da semen-
te de mostarda e do fermento (Mt 
13:31-33), encontra-se outra ênfase: 
O reino de Deus está em desenvol-
vimento. Esse crescimento ocorre 
tanto exterior quanto interiormen-
te. Antes de olhar para as suas di-
ferenças, precisamos atentar para a 
sua semelhança. Tanto a semente 
de mostarda quanto o fermento são 
elementos pequenos, discretos, qua-
se imperceptíveis em seu início. Em 
relação a outras sementes e à massa, 
são elementos humildes, com pe-
queno valor aparente.

Olhando para a parábola da se-
mente de mostarda, percebemos 
que, apesar de pequena, seu resul-
tado final é uma árvore frondosa. 
A aparente insignificância do início 
não se compara com os grandes re-
sultados do final. Assim é o reino de 
Deus e a própria ação divina. Hoje, 
o reino de Deus pode até parecer 
insignificante para muitos, mas, no 
final, mostrar-se-á glorioso, como 
realmente ele é. Um dia, o reino 
que está entre os homens encherá 
a terra. O resultado será visível: um 
crescimento fora do comum, como 
o da semente de mostarda. 

7. Idem, p. 64.
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O fermento apresenta outra pers-
pectiva: a ação interior do reino, que 
“leveda” toda a massa. O reino co-
meça humilde e pequeno, mas seus 
valores, o testemunho dos seus súdi-
tos, por assim dizer, influenciam toda 
a massa. Muitos valores das socie-
dades democráticas estão fundados 
sobre a ótica cristã: o direito das mu-
lheres, das crianças, a alfabetização, 
a tecnologia e muito mais.8 A massa 
parece engolir e sumir com o fermen-
to, mas, na verdade, aos poucos, é 
o fermento que atua sobre toda a 
massa. O reino de Deus, que, já está 
ativo entre os homens, um dia enche-
rá toda a terra, assim como a “massa 
levedada enche a tigela inteira”.9 

4. O reino e sua importância: 
O último par de parábolas que va-
mos estudar trata sobre o tesouro 
escondido no campo e o comer-
ciante de pérolas (Mt 13:44-46). 
E o que estas parábolas ensinam? 
Que o reino, apesar de sua nature-
za heterogênea e mesmo diante de 
sua humildade, é, essencialmente, 
algo muito valioso, inestimável, cuja 
descoberta deveria ser motivo para 
abandonar tudo, pois nada se com-
para ao seu valor. 

Esse ensino, presente nesse par 
de parábolas, serve como incentivo 
para colocar em prática a orientação 

8. Mangalwadi (2013:121-146). 

9. Ladd (2008:63).

de Jesus de “buscar primeiro o reino 
de Deus”. Se alguém quer saber por 
que o reino deve estar em “primei-
ro lugar”, com essas parábolas vem 
a resposta: Devemos colocá-lo em 
máxima prioridade, pois o seu valor 
é inestimável; se custar ao indivíduo 
tudo que ele tem, ainda assim, cons-
titui-se um pequeno preço.10 

A diferença de ênfase entre as 
duas parábolas está na maneira 
como cada indivíduo se aproxima 
do tesouro. O tesouro perdido é 
encontrado casualmente. A pérola 
é uma busca constante do comer-
ciante. Mas elas voltam ao ponto 
em comum, quando se percebe que 
ambos reconhecem estar diante de 
algo inestimável. Assim, não impor-
ta se a pessoa simplesmente foi atra-
ída pelo reino ou se está em busca 
do verdadeiro caminho; o importan-
te é que reconheça o alto valor e a 
importância de participar do reino 
de Deus.

Chegamos ao final desta primeira 
parte da nossa lição. Estudamos seis, 
das sete parábolas de Mt 13. Todas 
retratam verdades importantes sobre 
a realidade do reino de Deus, que já 
está entre os homens e que, um dia, 
há de se manifestar de forma plena. 
A partir de agora, meditemos em 
dois desafios que todo cidadão do 
reino de Deus precisa levar a sério. 

10. Idem (2001:95).
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01. Leia Mt 13:11 e compare com Dn 2:27-28 para explicar o conceito 
de mistério no contexto bíblico. 

02. O joio (Mt 13:24-30,38) e os peixes de toda a espécie (Mt 13:47) 
ensinam-nos a respeito da natureza atual do reino de Deus. Como 
isso nos ajuda a entender e explicar a presença do reino em um 
mundo mau? 

03. Quais são os principais ensinos da parábola da semente de 
mostarda e do fermento, em Mt 13:31-33? 

04. Qual o valor do reino, a partir das parábolas de Mt 13:44-46? Você 
tem reconhecido a superioridade do reino sobre qualquer outra coisa?

1. É preciso vivenciar o reino 
de Deus.

O reino está no mundo e também 
está na igreja. É preciso viver os va-
lores do reino na igreja, mas é tam-

bém necessário viver seus valores no 
mundo. Tanto na igreja quanto na 
vida social, cultural e econômica, por 
vezes, ficamos desapontados e sen-
timos que estamos sendo passados 

III O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER
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para trás, mas isso não é motivo para 
abandonar os valores do reino.

O joio e os peixes ruins são rea-
lidades ainda presentes. Satanás 
ainda continua a influenciar pesso-
as. Por isso, precisamos ter paciên-
cia. Um dia, essa realidade mudará. 
Até lá, vivamos como trigo e peixe 

bom, com os olhos na colheita, no 
momento em que a rede será aberta 
para a separação final. Viver assim 
não é e nem será fácil, mas é nosso 
compromisso, como súditos do Rei. 
Só assim sua luz brilhará e seu teste-
munho falará mais alto e influenciará 
outras pessoas.

05. Apresente situações cotidianas que trazem desânimo para viver 
os valores do reino e as maneiras para vivê-los diariamente.

2. É preciso valorizar o reino de 
Deus!

A parábola do tesouro escondi-
do ensina-nos a valorizar o reino de 
Deus. Ele é algo inestimável, que 
precisa ser guardado. Não deixe que 
nada, nem ninguém, ocupe o lugar 
do reino em sua vida. Ele é seu maior 
tesouro e precisa ser bem guardado 
em seu coração e em sua mente. 
Busque sempre, em primeiro lugar, o 
governo de Deus em sua vida.

Além de buscar o reino e valo-
rizá-lo, em vista de sua extrema 
importância, anuncie-o para aque-
les que ainda não reconheceram 
Jesus como Rei! O reino é para ser 
demonstrado, para que outros re-
conheçam o seu excelente valor e 
queiram tê-lo em suas vidas tam-
bém. É precioso demais para que 
fique só para você: apresente-o aos 
seus familiares e amigos.

06. Como esconder tal tesouro, para que ninguém o tome de você, e, 
ao mesmo tempo, apresentá-lo, para que outros o queiram?
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DESAFIO DA SEMANA

Chegamos ao final de mais uma lição sobre o reino de Deus. 
Desta vez, nosso estudo girou em torno das parábolas de Jesus, 
que apresentam verdades centrais sobre o reino. Nelas, apren-
demos que, no presente, os cidadãos do reino de Deus ainda 
precisam viver numa sociedade mista. Aqui, eles vivem numa so-
ciedade em que muitos ainda fazem a vontade do “deus deste 
século”. Seu desafio é fazer a diferença, aqui, crendo que o dia 
da colheita chegará.

Além disso, aprendemos que o reino pode até parecer insig-
nificante, no presente, mas, um dia, manifestar-se-á, de modo 
pleno, e encherá toda a terra. Até lá, devemos viver este reino 
e seus valores e valorizá-lo, pois é muito importante, um grande 
tesouro. Seu desafio, para esta quinta semana de 2015, é refletir 
um pouco em quais têm sido as suas prioridades até então. O 
reino de Deus está em primeiro lugar? Reserve um momento e 
faça esse exercício.  
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LEITURA DIÁRIA

D 01/02 Ef 2:1-3

S 02/02 Mt 12:28

T 03/02 1 Jo 5:19

Q 04/02 2 Co 4:4

Q 05/02 Jo 8:44

S 06/02 Ap 20:7-9

S 07/02 Cl 1:13

7 DE FEVEREIRO DE 2015 Hinos sugeridos – BJ 208 • BJ 295

TEXTO BÁSICO

Ele nos libertou do império das trevas e 
nos transportou para o reino do Filho do 
seu amor. (Cl 1:13)

O império
das trevas6

OBJETIVO

Ensinar ao estudante 
da Bíblia que o império 
das trevas existe e se 
contrapõe ao reino de 
Deus, imprimindo, no 
coração dos ímpios, seus 
valores pervertidos. 

INTRODUÇÃO 

Se, porém, eu expulso demônios pelo Espí-
rito de Deus, certamente é chegado o reino 
de Deus sobre vós (Mt 12:28 – grifo nosso). 
Essas palavras de Jesus atestam a inauguração 
do reino de Deus na terra. Esse reino, cujo rei 
é o próprio Deus e cujos súditos são os que 
reconheceram o senhorio de Jesus e foram 
redimidos por sua morte vicária, é uma reali-
dade presente.  

Contudo, esse texto também atesta a pre-
sença de outro reino: o império das trevas. 
Isso porque os demônios, mencionados nas 
palavras de Jesus, estão presentes no mundo. 
Eles não são seres redimidos. Sendo assim, 
não são bons os seus propósitos. Fazem parte 
do reino que se contrapõe ao reino de Deus. 
O império das trevas será o alvo de nosso es-
tudo, a partir de agora. 
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O mundo inteiro jaz no maligno 
(1 Jo 5:19b), observou o apóstolo 
João. Por isso, a maldade dos se-
res humanos é verificada em todas 
as camadas sociais.  O império das 
trevas não é superior ao reino de 
Deus; contudo, possui forte in-
fluência na vida daqueles que es-
tão fora dos caminhos do Senhor. 
Quem é o líder do império das tre-
vas? Qual o seu propósito e a sua 
estratégia? Esse império um dia 
terá fim? Vejamos. 

1. O líder do império das tre-
vas: A palavra império (gr. exousia), 
de Cl 1:13, significa autoridade ou 
alguém que possui autoridade, ou 
o domínio ou reino sobre o qual 
sua autoridade se estende.1 Quem 
lidera esse reino do mal é o prínci-
pe da potestade do ar (Ef 2:2). Este 
nada mais é do que o diabo, que, 
por meio de seus agentes, os de-
mônios, está atuante nos corações 
e nas vidas das pessoas ímpias.2 

Satanás é chamado de o deus 
deste século, que cegou o enten-
dimento dos incrédulos (2 Co 4:4). 
Ele mesmo é o monarca desse im-
pério maligno. Além de contar com 
a ajuda dos demônios, tem, a seu 
favor, o mundo, um sistema de va-
lores, pensamentos e atitudes cor-

1. Hendriksen (2005:134).

2. Idem, p. 136. 

rompidos e contrários à vontade de 
Deus, e a carne, a natureza caída 
dos homens. 

Os filhos da desobediência, as 
pessoas ímpias, são os súditos do rei-
no de Satanás (Ef 2:2). Essa desobe-
diência tem a ver com incredulidade 
(Hb 4:6), e, portanto, com a rebelião 
contra Deus e seus mandamentos.3 
A condição dos súditos do maligno 
é a morte, pois estão mortos em de-
litos e pecados (Ef 2:1). A influência 
satânica os torna incapaz de entrar 
em contato com Deus. 

2. O propósito do império das 
trevas: O império das trevas tem um 
plano de governo, que consiste em 
impedir a inclusão das pessoas no 
reino de Deus. Como bem afirma 2 
Co 4:4, o deus deste século cegou 
o entendimento dos incrédulos, para 
que lhes não resplandeça a luz do 
evangelho da glória de Cristo. 

Para evitar que as pessoas che-
guem ao conhecimento do evan-
gelho do reino de Deus e passem a 
fazer parte deste, como cidadãos, 
Satanás usa os meios mais baixos e 
deploráveis, como veremos adiante. 
Ele procura, a todo custo, dominar 
os seres humanos, mantendo-os 
acorrentados em seus pecados, im-
primindo, em seus corações, valores 
pervertidos, uma ética deturpada. 

3. Idem. 

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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Satanás e seus agentes trabalham 
não somente para impedir as pes-
soas de se achegarem ao reino de 
Deus, mas também, para afastar as 
que já vivem esse reino (Mt 24:24). 
Não se engane: “Vivemos em ter-
ritório inimigo, e o adversário está 
sempre nos observando, à procura 
de oportunidades para avançar e as-
sumir o controle”.4

3. A estratégia do império das 
trevas: No seu intento de competir 
contra o reino de Deus, o império 
das trevas lança mão de uma estra-
tégia maliciosa. Aliás, será que al-
guém poderia esperar o contrário de 
nosso adversário? Não, obviamente. 
Em que consiste tal estratégia? Em 
primeiro lugar, no engano. Para nos 
persuadir, Satanás mente desde o 
princípio (Jo 8:44).

No Jardim do Éden, ele utilizou 
essa arma para seduzir Eva e levá-la 
a comer do fruto proibido. Mas, ao 
contrário do que afirmara a serpen-
te, o primeiro casal jamais se tor-
nou igual a Deus (Gn 3:4-5). Com 
suas palavras de engano, o diabo 
convence as pessoas a se afasta-
rem de Deus, levando-as a praticar 
o mal.5 

Em segundo lugar, a estratégia 
maligna consiste na coação. O mun-
do, sistema maligno controlado por 
Satanás, pressiona as pessoas de di-
versas formas. Ele as impele a aceitar 

4. Wiersbe (2006:518). 

5. Anderson; Saucy (2000:331). 

os seus valores, de modo que quem 
se recusa a isso, pode não ser aceito 
no âmbito social. Assim, as pesso-
as tendem a recusar o evangelho a 
pagar o preço de serem perseguidas 
por amor a Jesus.

4. O fim do império das trevas: 
Não é de hoje que Satanás procura 
meios para superar a Deus. No céu, 
ele quis ser mais poderoso do que o 
criador de todas as coisas (Is 14:13); 
na terra, tentou fazer com que Je-
sus o adorasse (Mt 4:9). Mas essas 
tentativas fracassaram, tal como, em 
breve, o seu império ruirá, de uma 
vez por todas. 

Na eternidade, não haverá espaço 
para dois senhores, nem para dois 
reinos. A destruição do império ma-
ligno está previsto e se consumará, 
de uma vez por todas, após milênio 
(Ap 20:7). Os súditos do reino de 
Satanás perecerão (Ap 20:8-9). Ap 
21:8 diz que a parte deles será no 
lago de que arde com fogo e enxo-
fre, a saber, a segunda morte. 

Os súditos do reino das trevas pa-
garão um alto preço por haverem 
se entregado à covardia, à incredu-
lidade, à impureza, ao homicídio, à 
fornicação, à feitiçaria, à idolatria, à 
mentira e às demais abominações. 
Além dos súditos, o diabo e seus 
agentes serão exterminados. Jun-
tamente com a besta e com o falso 
profeta, Satanás perecerá no lago de 
fogo (Ap 20:10). 

A Bíblia é clara em afirmar que fo-
mos libertos do domínio do império 



www.www.portaliapportaliap.com.br.com.br    43

das trevas (Cl 1:13). Agora, somos 
súditos de um reino melhor e mais 
poderoso. Se você foi liberto, agra-
deça a Deus, que, em Cristo, o tirou 

do reio das trevas e o trouxe para o 
domínio amoroso de seu Filho. Dian-
te do que aprendemos, vejamos o 
que fazer. 

01. Com base nas informações contidas no item 1, comente sobre o 
líder do império das trevas. Quem são seus aliados e seus súditos? 

02. Leia 2 Co 4:4; o item 2, e responda: Qual o propósito do império 
das trevas? 

03. Em que consiste a estratégia do império das trevas? Ela funciona? 
Comente com base no item 3. 

04. O império das trevas é eterno? Por quê? Responda com base em 
Ap 20:7-10 e no item 4. 

1. Cuidado com a sedução do 
império das trevas.

Satanás é o sedutor do mundo (Ap 
20:10). Ele sabe enganar como nin-

guém. Sempre oferece uma proposta 
aparentemente benéfica, cujo fim é a 
morte. Ele se finge de amigo, quan-
do, na verdade, não passa de lobo 

II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER 
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travestido de cordeiro. O primeiro ca-
sal deixou-se enganar pela astúcia do 
diabo (2 Co 11:3). Nós, porém, não 
devemos cair no mesmo erro. Portan-
to, o cuidado constante é necessário. 

Cuidado com a oferta de dinheiro 
fácil. O que não é ganho com ho-

nestidade, não é de Deus. Cuidado 
com as promessas encantadoras de 
amor eterno de gente que não tem 
compromisso com Deus. Cuidado 
para não se envaidecer com o poder. 
Rejeite qualquer proposta que fira os 
princípios do reino de Deus. 

06. É possível não cedermos à coação do império das trevas? De que 
maneira? Responda com base na segunda aplicação. 

05. De que modo podemos evitar cair na sedução do império das 
trevas? Responda com base na primeira aplicação.  

2. Cuidado com a coação do 
império das trevas. 

O império das trevas tem, a seu 
favor, o mundo, um sistema de va-
lores, pensamentos e atitudes cor-
rompidos e contrários à vontade de 
Deus. Esse sistema exerce sua influ-
ência em todos os aspectos da socie-
dade: na religião, na economia, no 
academicismo, no mercado de tra-
balho etc. Por isso, coage as pessoas 
a andarem sob a orientação de seus 
valores pervertidos. 

A pressão é grande. Todos os dias 
somos tentados a aceitar as propos-
tas advindas do império satânico. 

Desse modo, o cristão é coagido a 
concordar com a prática da homos-
sexualidade, para não ser taxado de 
homofóbico; a aceitar propina, para 
não ser expulso do grupo; a comprar 
o que não pode e o que não precisa, 
para não ser tratado como pessoa de 
segunda ou terceira classe; a abusar 
do poder para manter pessoas sob 
controle; a explorar os menos favo-
recidos pela sociedade e negar aju-
da àqueles que precisam, para ser 
considerado esperto. Cuidado. Vale 
a pena renunciar o conforto, as ami-
zades ou as bajulações da sociedade, 
em defesa do evangelho (At 20:24). 
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DESAFIO DA SEMANA

A lição de hoje tratou sobre o império das trevas, que faz oposi-
ção ao reino de Deus. Seu líder é Satanás, o príncipe da potestade 
do ar (Ef 2:2), cujo propósito é impedir a inclusão e a permanência 
das pessoas no reino de Deus (2 Co 4:4) e cuja estratégia se baseia 
no engano e na coação. Mas o fim desse império será a destruição 
iminente (Ap 20:7-10). 

Sabendo disso, desafiamos você a alertar alguém sobre os pe-
rigos advindos do império das trevas. Fale para essa pessoa dos 
malefícios de se deixar levar pelos conselhos e valores do mundo. 
Motive um irmão em Cristo de seu convívio a permanecer firme 
no evangelho, avisando-o do perigo da sedução e da coação do 
império das trevas. Essa pessoa pode estar precisando dessa atitude 
de sua parte. 
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D 08/02 Mt 16:18

S 09/02 Mt 16:19
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Q 11/02 Mt 18:18

Q 12/02 Mt 21:43

S 13/02 Hb 12:28

S 14/02 At 2:42-47
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TEXTO BÁSICO

Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre 
esta pedra edificarei a minha igreja, e as 
portas do inferno não prevalecerão contra 
ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; 
e o que ligares na terra terá sido ligado nos 
céus; e o que desligares na terra terá sido 
desligado nos céus. (Mt 16:18-19)

OBJETIVO

Apresentar ao estudante 
o ensino bíblico sobre a 
relação entre a igreja e o 
reino de Deus, para que, 
como súdito desse reino, 
testemunhe com ousadia 
e sirva em amor. 

A comunidade
do reino7

INTRODUÇÃO

Na segunda lição desta série, aprendemos 
que Deus sempre foi rei sobre todas as coisas 
(Sl 99:1). Por meio da nação de Israel, o rei-
nado soberano de Deus era manifesto entre 
os homens e apontava para o reinado eter-
no de Cristo (Dn 2:44; 7:13-27). Entretanto, 
mesmo presente, em algum sentido, o reino 
ainda precisava ser inaugurado. Quando isso 
aconteceu entre os homens, na pessoa de Je-
sus, Israel o rejeitou e não reconheceu seu rei. 

Por isso, o reino foi tirado de Israel e dado 
a outro povo (Mt 21:43). Uma congregação 
formada pelo próprio Jesus, uma nova comuni-
dade de fé, composta tanto por judeus quanto 
por gentios, a igreja (Jo 1:12). Como corpo de 
Cristo, ela dá continuidade à missão salvadora 
do Mestre, pois recebeu autoridade e poder 
para proclamar o evangelho, de modo que os 
poderes do mal não podem impedir seu avanço.
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Antes de qualquer coisa, é preciso 
esclarecer que a igreja é o conjunto 
de verdadeiros cristãos de todos os 
tempos. Reúne pessoas de todas as 
raças, todas as distâncias, todas as 
nacionalidades, todas as culturas, to-
dos os gostos e propensões, todas as 
cores, todas as camadas da socieda-
de, todos os temperamentos.1 Sen-
do assim, vamos conhecer um pouco 
mais sobre a criação e o caráter do 
povo de Deus.

1. O reino cria a igreja: O reino 
é, primariamente, o domínio sobe-
rano de Deus e a esfera na qual tal 
soberania é experimentada.2 Deus 
sempre reinou, por toda a eternida-
de (Sl 146:10), mas é na pessoa e na 
pregação de Jesus que o reino ganha 
contornos mais concretos entre os 
homens (Mt 4:17).

Cristo criou a igreja, como ma-
nifestação do seu governo entre os 
homens. Portanto, é este que cria a 
igreja, não o contrário. Ela é a comu-
nidade do reino, mas nunca o pró-
prio reino. Este é maior e muito mais 
abrangente que ela. Os discípulos de 
Jesus pertencem ao reinado de Cris-
to como este lhes pertence; mas eles 
não são o reino.3 Desse modo, enten-
demos que, sendo parte desse reino, 

1. A fé que professamos (2013:79).

2. Ladd (2001:105).

3. Idem.

por meio de Cristo (Cl 1:13), deve-
mos promovê-lo, servindo ao Senhor 
humildemente, na esperança da sua 
gloriosa volta. Somos sinal do reino, 
mas não sua expressão completa. 

A igreja é um ato de Deus para 
manifestar a presença do reino. Con-
tudo, este está centrado em Cristo. 
Os discípulos são apenas o povo atra-
vés do qual o governo de Deus pode 
ser manifesto. A comunidade do Rei 
existe em função dele e de seu reino. 
Nossa missão é revelar Cristo. 

2. A igreja proclama o reino: 
Anunciar o reino e seus valores foi o 
principal tema da pregação de Jesus 
e de seus discípulos (Mc 1:14,15; Lc 
10:9; At 8:12; 28:31). Naturalmen-
te, não temos o direito de priorizar 
outro tema. Sendo assim, podemos 
proclamar o reino de Deus por, pelo 
menos, dois modos distintos.  
Podemos proclamar o reino falando. 
Nosso Mestre ensinou que a boca 
fala do que está cheio o coração (Mt 
12:34). De fato, se o reino dos céus 
ocupar o primeiro lugar em nossas 
vidas, certamente também falare-
mos sobre ele. Devemos aproveitar 
toda oportunidade que tivermos 
para falar de Jesus e seu soberano 
governo (At 1:3). 

Também podemos proclamar o 
evangelho através das nossas boas 
obras, pois, para isso, fomos cha-
mados (Ef 2:10). O ministério de

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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Jesus foi marcado por atos de jus-
tiça, amor, misericórdia e solida-
riedade. Como discípulos seus, 
devemos imitá-lo, devotando-nos 
à prática do bem, para que os ho-
mens vejam as nossas boas obras 
e glorifiquem ao Pai que está nos 
céus (Mt 5:16). 

Seja por palavras ou por obras, 
devemos fazer tudo em nome de Je-
sus e com gratidão (Cl 3:17). O reino 
de Deus é marcado por justiça, paz 
e alegria no Espírito. Se servirmos a 
Cristo assim, agradaremos a Deus e 
daremos bom testemunho aos ho-
mens. Por isso, procuremos sempre 
as coisas que trazem a paz e nos aju-
dam a fortalecer uns aos outros na 
fé (Rm14:19). 

3. A igreja é a agência do rei-
no: Sob a autoridade de Cristo e sua 
palavra, a igreja é instrumento de 
Deus para incluir pecadores no rei-
no e orientá-los sobre como devem 
viver. Em Mt 16:19, Jesus disse que 
daria aos seus discípulos as chaves 
do reino dos céus; por isso, teriam 
também autoridade para ligar e des-
ligar. Mas o que isso significa?

Na linguagem bíblica, “chave” é 
sempre sinal de autoridade. Quem 
tem as chaves de algo, diz quem 
entra e quem sai. A maioria dos co-
mentaristas concorda que as chaves 
apontam para a autoridade da igre-
ja de admitir pessoas no reino, por 
meio da pregação do evangelho. 
Foi o que Pedro fez, à medida que 
pregava, abrindo as portas aos que 

criam e fechando aos que rejeitavam 
a mensagem (At 2:37-41, 4:8-18).

As expressões “ligar” e “desli-
gar”, usadas por Jesus, eram co-
muns entre os rabinos da época 
e significavam permitir e proibir. 
Observe que, tanto em Mt 16:19 
quanto em 18:18, Jesus diz “tudo o 
que” e não “a qualquer que”, isto 
é, a passagem refere-se a coisas e 
crenças, não a pessoas. Portanto, li-
gar e desligar indicam a autoridade 
da igreja para, com base na palavra, 
dizer como os cidadãos do reino de-
vem se comportar. 

Dessa forma, a igreja é agência 
credenciada por Cristo a orientar os 
crentes, de acordo com a palavra e 
sua particular forma de governo.
A igreja usou essa autoridade na 
definição de questões doutrinárias
(At 15:22-29); na instituição dos diá-
conos (At 6:1-7); na aplicação da dis-
ciplina (1 Tm 5:19-21); na nomeação 
de líderes (Tt 1:5). Como instituição 
organizada, a igreja cumpre seu pa-
pel de agente do reino. 

Estamos chegando ao final desta 
primeira parte do nosso estudo. Vi-
mos, até aqui, que a igreja não é o 
reino de Deus, mas uma comunida-
de deste. Ela existe por causa do rei-
no, para proclamar sua mensagem 
em palavras e obras. Além disso, é 
agência do reino, que atua para que 
outras pessoas façam parte dele, de 
fato, e saibam como viver uma vida 
que agrada ao Rei. Vamos, agora, a 
dois desafios práticos.
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01. Leia o item 1 e responda: Por quem é formada a igreja? Reino e 
igreja são sinônimos? Que relação há entre nós e o reino de Deus?

02. Qual era o principal tema da pregação de Jesus e dos apóstolos? 
Para responder, leia Mc 1:14-15; Lc 10:9; At 8:12, 28:31. 

03. Fale sobre as duas maneiras pelas quais podemos proclamar o 
reino. Para responder, leia At 1:3, 2:22; Rm 14:17-19, e o item 2. 

04. O que significam as expressões de Jesus “chaves do reino”, 
“ligar” e “desligar”? Há evidências de que os discípulos fizeram uso 
de tal autoridade? Para responder, leia Mt 16:18,19, 18:18, e o item 3.

II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

1. Somos a comunidade do Rei: 
Testemunhemos com ousadia!

Jesus foi enfático, ao dizer que 
o reino seria tirado de Israel e dado 
a outro povo, para produzir seus 
respectivos frutos (Mt 21:43). Esse 
outro povo é a igreja. Ela é um 

posto avançado do reino de Deus, 
e deve conclamar, com ousadia, 
homens e mulheres a tomar uma 
decisão, a abandonar a rebeldia 
e arrepender-se de seus pecados.
A igreja tem o dever de testemu-
nhar o reino.
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Por isso, apresentemos um teste-
munho vibrante do evangelho de Cris-
to. Afinal, recebemos um reino inaba-
lável (Hb 12:28). Com uma conduta 
ética, com atos generosos de amor, 

com simplicidade e verdade de cora-
ção, viva como bom cidadão do reino 
e, sempre que possível, fale às pessoas 
com intrepidez, anunciando as coisas 
referentes ao Senhor Jesus Cristo. 

05. Leia a item 1 e compartilhe com a classe sobre como você pode 
testemunhar do reino.

2. Somos a comunidade do Rei: 
Sirvamos em amor!

As Escrituras utilizam algumas 
figuras para exprimir o caráter da 
igreja: corpo (Ef 1:22-23); noiva 
(Ap 21:9); família (Ef 2:19). Essas 
metáforas demonstram a impor-
tância da sua vida comunit ária. 
O crescimento espiritual é maior 
numa igreja em que as pessoas são 
priorizadas, pois a “comunhão e a 
vida em comunidade são necessá-
rias dentro da igreja para capacitar 

os cristãos para seus vários tipos de 
testemunho e serviço”.4

Somos naturalmente vocacionados 
a servir nosso semelhante, como um 
gesto de amor e justiça próprios do rei-
no dos céus. A comunidade do Rei é 
interativa, adora com alegria e celebra 
a vida comum, por meio da partilha 
(At 2:42-47). Portanto, trate seu irmão 
com carinho, atenção, respeito e bon-
dade. Seja servo do seu próximo. 

4. Snyder (2004:86,87).

06. “O crescimento espiritual é maior numa comunidade que cuida 
das pessoas”. Você concorda com essa afirmação? Dê exemplos de 
como podemos servir os outros em amor.
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DESAFIO DA SEMANA

Num mundo de globalização e tecnologia como o de hoje, 
a igreja pode ser só uma máquina azeitada com um verniz de 
personalismo ou pode ser uma comunidade radicalmente bíblica 
e afetuosa, totalmente rendida a Jesus Cristo e seu reino. A di-
ferença depende, em parte, do que pensamos a respeito dela.5

Como desafio da semana, procure ler o livro de Atos, em seus 
momentos devocionais, tomando nota da vida e da pregação da 
igreja daqueles dias. À medida que for lendo, busque direção 
de Deus, em oração, sobre como você pode colocar em prática 
os princípios aprendidos. Avalie como tem sido seu testemunho, 
como cidadão do reino, e não hesite em promover mudanças. 

5. Idem, p. 55.



Acesse os
Comentários Adicionais

e os Podcasts
deste capítulo em

www.portaliap.com.br

52   Lições BíblicasLições Bíblicas – 1º Trimestre de 2015– 1º Trimestre de 2015

LEITURA DIÁRIA

D 15/02 Mt 5:1-3a

S 16/02 Mt 5:3-4

T 17/02 Mt 5:5-6

Q 18/02 Mt 5:7-8

Q 19/02 Mt 5:9

S 20/02 Mt 5:10

S 21/02 Mt 5:11-12
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TEXTO BÁSICO

Aproximaram-se dele os seus discípulos, e 
ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem 
aventurados... (Mt 5:1-3a)

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da palavra de Deus o 
perfil do cidadão do 
reino, conforme descrito 
por Jesus, nas
bem-aventuranças.

8 Receita para
a felicidade

INTRODUÇÃO

Em Mateus 5:1-12, texto mais popular-
mente conhecido como “as bem-aventu-
ranças”, Jesus faz uma descrição surpreen-
dente acerca da verdadeira “felicidade”. A 
expressão “bem-aventurado”, recorrente 
nessa passagem, é a tradução da palavra 
grega makarios, também traduzida por “fe-
liz” ou “bendito”. 

Seu ensino é surpreendente porque nos 
apresenta um caminho para a felicidade 
muito diferente daquele ensinado pelos 
formadores de opinião em nossa cultura in-
teressada no prazer e nas riquezas a qual-
quer custo. Em nossa sociedade, “felizes” 
ou “bem-aventurados” são os abastados, os 
detentores do poder, os famosos, os que não 
dependem de ninguém. Será essa a visão do 
Rei ou dos cidadãos do reino de Deus? É ób-
vio que não! Vejamos. 
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Jesus afirmou que são verdadeira-
mente felizes aqueles que possuem 
os valores e as virtudes do reino. 
Nesta lição, analisaremos a mensa-
gem de Jesus contida nas “bem-a-
venturanças”. Veremos o significado 
de cada uma delas, a fim de compre-
ender o perfil do verdadeiro cidadão 
do reino de Deus. Iniciemos, então, 
nosso estudo. 

1. Os pobres em espírito e os 
que choram: Jesus afirmou que 
bem-aventurados são os pobres em 
espírito, porque deles é o reino dos 
céus, e que bem-aventurados são os 
que choram porque serão consola-
dos (Mt 5:3-4). Aqui, estão as duas 
primeiras características dos cida-
dãos do reino de Deus. Mas o que 
elas significam? Ao nos depararmos 
com essas palavras, podemos ficar 
um tanto confusos acerca de seu 
verdadeiro significado. 

A dificuldade que encontramos 
para interpretar esse texto se deve 
ao nosso contexto cultural; mas, 
certamente, a multidão que o ouvia, 
formada por judeus, compreendeu 
imediatamente o significado de seu 
ensino, pois estava familiarizada com 
esses termos, uma vez que não eram 
novos, mas conhecidos. 

Na cultura hebraica, os pobres 
em espírito eram aquelas pessoas 
que humildemente reconheciam a 
sua incapacidade de salvar-se por si 

mesmas e, por isso, buscavam a sal-
vação de Deus.1 Já os que choram 
são aquelas pessoas que se entriste-
cem e se arrependem, confessando 
os seus pecados e mazelas a Deus. 
Jesus falava do choro de arrependi-
mento. Essas são duas marcas dos 
cidadãos do reino de Deus: não são 
arrogantes espiritualmente e levam 
o pecado a sério. São bem-aventura-
dos porque o reino dos céus é deles, 
e certamente serão consolados. 

2. Os mansos e os que têm 
fome e sede de justiça: Vamos 
agora entender o que significa ser 
manso e ter fome e sede de justiça; 
afinal, Jesus afirmou que pessoas 
com tais características são bem-a-
venturadas, pois receberão a terra 
por herança e serão saciadas (Mt 5: 
5-6). O adjetivo “manso” era usado 
para descrever um cavalo domado e 
se refere ao poder sob controle.2 Foi 
usado por Jesus para referir-se à pes-
soa que exerce o autocontrole. Isso 
é possível ao cidadão do reino, que 
morreu para si mesmo e vive uma 
vida controlada por Deus. 

Quanto aos que têm fome e 
sede de justiça, é preciso entender 
a natureza dessa justiça. Uma vez 
que fome e sede expressam dese-
jo ou anseio, por qual justiça eles

1. Stott (2001:28).

2. Wiersbe (2006:24)

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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anseiam? Apesar de alguns acharem 
que Jesus se referia à justiça impu-
tada de Deus (a justificação), Ma-
teus nunca usa o termo dikaiosynê 
(justiça) com esse sentido, em todo 
o evangelho. Esse termo sempre é 
empregado de outro modo. 

É melhor entender a justiça como 
“justiça pessoal” – ou seja, Jesus se 
referia a pessoas que desejam ser 
justas, viver uma vida que agrada a 
Deus –, e como “justiça no sentido 
amplo” – isto é, o cidadão do reino 
quer que haja justiça em todo lugar, 
e faz o que está ao seu alcance para 
que isso aconteça.3 Toda injustiça 
deve afligir o cidadão do reino de 
Deus e deve fazê-lo ansiar pela pleni-
tude do reino. A promessa da bem-
-aventurança é que ele será saciado. 

3. Os misericordiosos e os pu-
ros de coração: Jesus declarou que 
os misericordiosos e os puros de co-
ração são bem-aventurados (Mt 5:7-
8). A razão é que os misericordiosos 
receberão misericórdia, enquanto 
os puros de coração verão a Deus. 
Mas o que é misericórdia? É o amor 
demonstrado a quem vive em des-
graça e um espírito perdoador para 
com o pecador.4 

MacArthur5 afirma que miseri-
córdia é ver alguém sem alimento 
e dar-lhe comida; é ver uma pessoa 
implorando amor e dar-lhe amor. 

3. Carson (2010:168-169).

4. Hendriksen (2001:385).

5. (2001:120).

Misericórdia é ver alguém solitário 
e fazer-lhe companhia; é atender as 
necessidades e não apenas senti-las. 
Os cidadãos do reino demonstram, 
na prática, aquilo que são e a vida 
que têm. 

E o que é ser “puro de coração”? 
A palavra grega que aparece no tex-
to é katharos. Era usada para descre-
ver a limpeza da roupa suja, depois 
de lavada; para designar o vinho ou 
o leite que não foram adulterados, 
mediante a adição de água, ou o 
metal puro, sem mescla de liga al-
guma.6 Dessa forma, os “limpos de 
coração” são aqueles que têm moti-
vações interiores puras, não adulte-
radas, não mescladas; que são since-
ros em tudo que fazem. Em sua vida 
pública e privada, com Deus e com 
os outros, usam sempre a sincerida-
de e nunca a falsidade. O que dizem, 
dizem com verdade. Pode-se acredi-
tar em suas palavras.

4. Os pacificadores e os perse-
guidos por causa da justiça: Se-
gundo Jesus, os pacificadores serão 
chamados filhos de Deus e, aos per-
seguidos por causa da justiça, per-
tence o reino dos céus (Mt 5:9-10).
Por que é feliz quem promove a 
paz? Porque está fazendo exata-
mente o que o Pai celestial fez. 
Através de Cristo, Deus reconci-
liou consigo mesmo todas as coisas
(2 Co 5:18).7

6. Barclay (2001:122).

7. Stott (2001:41).
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Quanto aos perseguidos por cau-
sa da justiça, vale lembrar, aqui, as 
palavras de Paulo a Timóteo: De 
fato, todos os que desejam viver 
piedosamente em Cristo Jesus serão 
perseguidos (2 Tm 3: 12). Se alguém 
lhe disse que ser cidadão do reino 
significa não ter mais problemas, la-
mento informar-lhe que você foi en-
ganado. Nós seremos perseguidos. 
Viver os valores de Cristo e suas pro-
postas para a nossa vida é declarar 
guerra contra o sistema que impera 
em nosso tempo. 

Contudo, Jesus garantiu que 
a perseguição por causa do seu 
nome deveria ser encarada como 

um motivo de grande alegria. Não 
somos os únicos a ser perseguidos: 
os profetas, que viveram antes de 
nós, já o foram. Jesus garante que 
tanto os que trabalham pela paz 
quanto os que são perseguidos 
por desejarem viver retamente se-
rão recompensados. 

O cristão, como cidadão do reino 
de Deus, é chamado a promover a 
paz, por meio do evangelho da paz. 
Uma vez perseguido por causa da 
justiça, deve alegrar-se porque gran-
de é sua recompensa nos céus. Ago-
ra que estudamos, de modo sucinto, 
cada uma das bem-aventuranças, 
vejamos o que nos compete fazer.

01. Leia Mt 5:3-4; o item 1, e explique para a classe quem são os 
pobres de espírito e os que choram. 

02. Leia Mt 5: 5-6 e compartilhe com a classe o significado
das palavras “manso” e “justiça”, dentro do contexto
das bem-aventuranças.

03. Leia Mt 5:7-8; o item 3, e responda: Quem são os misericordiosos 
e os puros de coração?
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04. Leia Mt 5:9-10 e responda: O que significa ser um pacificador e 
ser perseguido por causa da justiça?

III O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

1. Somos bem-aventurados: 
Cultivemos nosso relacionamen-
to com Deus.

As bem-aventuranças pintam 
um retrato do relacionamento do 
discípulo com Deus. Primeiro, ele 
é apresentado de joelhos, diante 
do Pai, reconhecendo a sua mi-
séria espiritual e chorando por 
causa dela. A consciência de sua 
miserabilidade torna-o totalmen-
te submisso à vontade de Deus e 

desejoso por viver uma vida que
lhe agrada.  

O verdadeiro discípulo de Cristo é 
bem-aventurado porque reconhece 
que não pode continuar vivendo, mo-
vendo-se e existindo distante de Deus. 
Portanto, como cidadãos do reino, 
cultivemos um relacionamento com 
Deus marcado pela oração perseveran-
te, pela leitura e pela meditação diária 
das Escrituras. Sejamos obedientes, em 
resposta a sua graça e sua misericórdia.

05. Como as primeiras quatro bem-aventuranças pintam nosso 
relacionamento com Deus? Cite situações em que você pode colocar 
esse ensino em ação.

2. Somos bem-aventurados: 
cultivemos nosso relacionamento 
com o próximo. 

A segunda parte das bem-aventu-
ranças retrata o relacionamento dos 
discípulos de Cristo com o seu próxi-
mo. Segundo Jesus, eles são bem-a-
venturados por serem misericordio-

sos, puros de coração, pacificadores 
e até mesmo perseguidos por outras 
pessoas pela vida que se vivem. 

Portanto, cabe a nós atentar 
para esses ensinos de Jesus e per-
doar aqueles que nos fizeram mal, 
praticar a misericórdia, por saber 
que já dependemos e ainda de-
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penderemos da misericórdia divina. 
Esforcemo-nos para viver em paz 
com todos e para sermos santos

(Hb 12:14). Que, ao invés de pro-
movermos conflitos, sejamos em-
baixadores da paz.

06. O que a segunda aplicação, baseada nas quatro últimas bem-
aventuranças, lhe ensina sobre o relacionamento do cristão com o 
seu próximo?

DESAFIO DA SEMANA

Chegamos ao final de mais um estudo, o oitavo desta série. No 
estudo de hoje, aprendemos o verdadeiro sentido das palavras de 
Jesus nas conhecidas “bem-aventuranças”. Aprendemos que o 
caminho para a verdadeira felicidade é muito diferente daquele 
que muita gente está trilhando, que a verdadeira felicidade está 
no bom relacionamento com Deus e com o próximo.

Por isso, sugerimos que, ao longo da próxima semana, separe-
mos alguns momentos para orar humildemente a Deus, reconhe-
cendo nossa miséria e buscando, nas Escrituras, a sua vontade 
para nós. Além disso, que procuremos reatar relacionamentos 
rompidos, abandonando a mágoa, liberando o perdão, promo-
vendo a paz.
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LEITURA DIÁRIA

D 22/02 Mt 5:13

S 23/02 Mt 5:14-15

T 24/02 Mt 5:16

Q 25/02 1 Pd 1:15
Rm 12:2

Q 26/02 At 26:20
Ef 2:10

S 27/02 Tg 2:14-17

S 28/02 Fl 2:15
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OBJETIVO

Ensinar ao estudante da 
Escola Bíblica que a igreja 
deve ser um sinal do reino 
de Deus no mundo, a fim 
de que seus membros 
sejam cristãos atuantes e 
exemplares na sociedade. 

TEXTO BÁSICO

Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre um monte; nem os 
que acendem uma candeia a colocam debaixo 
do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a 
todos que estão na casa. (Mt 5:14-15)

Sinalizando 
o reino9

INTRODUÇÃO

Como aprendemos na lição de número 7, a 
igreja não é o reino de Deus. De acordo com o 
Novo Testamento, ela é a comunidade do reino, 
o grupo formado por aqueles que se submete-
ram ao governo e ao domínio de Deus e que, 
por isso, saíram do império das trevas e foram 
transportados para o reino de Cristo (Cl 1:13). 
Aprenderemos, nesta lição, que cabe à igreja 
de Cristo, como comunidade do reino, a missão 
de sinalizar o reino de Deus no mundo. Isso fica 
muito claro, quando analisamos as metáforas 
utilizadas por Jesus para se referir a sua igreja, 
em Mt 5:13-16. 

O Mestre disse que os cidadãos do reino são 
o sal da terra, a luz do mundo e uma cidade si-
tuada em cima do monte, que não poderia ser 
escondida das pessoas. Jesus utilizou essas me-
táforas para exemplificar o impacto que a igreja 
deveria ter no mundo em que vive. Pois bem, 
aprenderemos, com base em Mt 5:13-16, o que 
significa sinalizar o reino de Deus e como a igreja 
pode fazer isso. Então, vamos ao estudo. 
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Sal, luz e uma cidade construída 
em cima de uma colina eram ima-
gens muito familiares aos ouvintes 
de Jesus. Todos tinham sal e lam-
parina em casa e inúmeras cidades 
conhecidas daquela época eram 
construídas em cima de montes. 
Com essas imagens, Jesus exempli-
ficou como sua igreja deveria ser um 
sinal do reino de Deus. Mas a grande 
questão aqui é: como ela pode fazer 
isso? Como pode sinalizar o reino de 
Deus? Vejamos algumas respostas. 

1. Influenciando: Tanto o sal 
quanto a luz influenciam positiva-
mente o lugar em que são coloca-
dos. Com isso, Jesus está nos ensi-
nando que a igreja, de igual forma, 
deve influenciar o ambiente onde 
está inserida. Contudo, para os cida-
dãos do reino influenciarem a socie-
dade, precisam, em primeiro lugar, 
ser diferentes dos não-cristãos. Esta 
é uma condição inegável: “A mais 
evidente característica geral do sal é 
que ele é essencialmente diferente 
do meio em que é posto. Seu poder 
está precisamente nesta diferença”.1 

Se o sal perder sua salinidade, 
torna-se inútil. Por isso, Jesus aler-
tou: Se o sal for insípido, com que 
se há de salgar? Para nada mais 
presta, senão para se lançar fora e 
ser pisado pelos homens (Mt 5:13). 

1. Tasker (1980:50). 

Os cristãos devem ser diferentes dos 
não-cristãos, como a luz das trevas. 
Mas diferentes em que sentido? Em 
seus valores morais, éticos, em seu 
estilo de vida e na maneira como se 
relacionam com o próximo. Isso é o 
que a Bíblia chama de santidade (cf. 
Jo 17:16; Rm 12:2; 1 Pd 1:15).

Em segundo lugar, os cristãos pre-
cisam estar presentes em todas as 
camadas da sociedade. O sal precisa 
estar espalhado na carne para salgar, 
assim como a luz precisa estar num 
ambiente escuro para iluminar. Sal 
não faz diferença no saleiro, nem luz 
na claridade. Por isso, a igreja que 
vive isolada da sociedade não pode 
influenciá-la. Precisamos de cristãos 
(educadores, médicos, construtores, 
engenheiros, advogados, políticos, 
artistas etc.) que influenciem positi-
vamente os ambientes em que estão 
inseridos. Isso é sinalizar o reino.

2. Transformando: Ao comparar 
a igreja à luz (Mt 5:14), Jesus está 
nos ensinando, também, que, assim 
como a claridade transforma a escu-
ridão, os cidadãos do reino devem 
transformar os ambientes em que 
estão inseridos (hospitais, comércios, 
repartições públicas, escolas, facul-
dades, escritórios, fábricas, lojas, 
cidades, favelas e outros ambientes 
sociais). A igreja, que é um sinal do 
reino de Deus, no bairro, age para 
transformar a realidade daquele am-

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER 
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biente, através da pregação do evan-
gelho e de práticas que demonstram 
o amor de Cristo. 

Ela prega o evangelho aos per-
didos, discipula homens, mulheres, 
crianças e idosos. Mas também se 
esforça para ajudar os mais pobres, 
para auxiliar os necessitados, para 
ajudar as crianças e adolescentes 
que estão pelas ruas sem perspec-
tiva alguma, pois, assim como o sal 
impede o estado de putrefação da 
carne, os cidadãos do reino precisam 
impedir o avanço da maldade, da 
corrupção, da depravação moral, da 
injustiça na sociedade. Você acredita 
que isso tem acontecido?

Nos dias de Jesus, quando ainda 
não havia refrigeração, o sal era usa-
do para fins de conservação e assep-
sia.2 Por deter a decomposição, ser-
via como antisséptico, para neutrali-
zar os germes da carne e retardar o 
processo de deterioração. O cidadão 
do reino também é chamado a ser 
como um purificador, em um mundo 
cujos padrões morais são baixos, ins-
táveis, ou mesmo inexistentes.3

3. Manifestando: Por fim, de 
acordo com Mateus 5:13-16, a igreja 
sinaliza o reino de Deus não somen-
te influenciando e transformando o 
local onde está inserida, mas tam-
bém manifestando o reino. Ela faz 
isso através de suas boas obras. Note 
que há, no versículo 16, uma estrei-

2. Stott (2013:129).  

3. Tasker (1980:50). 

ta relação entre “resplandecer nossa 
luz diante dos homens” e as “boas 
obras” dos cristãos. O que Jesus es-
tava ensinando é que os atos justos 
dos cidadãos do reino são as luzes 
que fazem o reino visível a todos.4 

As boas obras são importantes 
(cf. At 26:20; Ef 2:10), pois se cons-
tituem atos de carinho, de solidarie-
dade, de misericórdia, de justiça e de 
amor, que manifestam, às pessoas 
ao nosso redor, que o reino de Deus 
chegou. Dar comida a quem tem 
fome e agasalho a quem tem frio; 
perdoar quem nos fez mal; ser justos 
e honestos em nossos negócios; vi-
sitar o doente, o preso, a criança no 
orfanato ou idoso no asilo; falar do 
amor de Jesus aos que nos rodeiam, 
são ações que manifestam a todos a 
luz do reino de Deus (cf. Mt 25 31-
46; Lc 3:10-14; Tg 2:14-17). 

Jesus disse que sua igreja deve 
ser como uma cidade construída 
em cima de um monte, visível a 
todos, impossível de ser escondida 
(v.14). O estilo de vida dos cristãos 
deveria ser facilmente identificável 
na sociedade (Fp 2:15). Os atos de 
justiça dos cidadãos do reino sina-
lizam aos não-cristãos o reino de 
Deus entre nós. Aqueles cujas vidas 
exibem os ensinamentos de Cristo 
não podem se esconder.5 Infeliz-
mente, muitas igrejas têm falhado 
nesse quesito. Não possuem boas 

4. Richards (2008:25). 

5. MacDonald (2008:23). 
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obras; por isso, não têm manifesta-
do o reino de Deus. 

Sem dúvida, precisamos mudar! 
Temos a missão de ser sinal do rei-
no de Deus nos ambientes em que 
estamos inseridos. Acabamos de 
aprender como podemos fazer isso: 
influenciando positivamente a so-

ciedade, transformando a realidade 
espiritual e social dos ambientes em 
que estamos inseridos e manifestan-
do a todos, através de nossas boas 
obras, o reino de Deus. A seguir, ve-
remos dois ensinos que nos ajudarão 
a praticar tudo o que aprendemos 
até aqui.

01. O que Jesus nos ensinou com as metáforas que utilizou em
Mt 5:13-16, ao se referir à comunidade do reino? Para responder, leia 
os três primeiros parágrafos da lição.  

02. Com base no comentário do item 1 e em Mt 5:13-14, responda: 
Como a igreja pode sinalizar o reino de Deus? Para influenciar a 
sociedade, o que é preciso? Leia também Jo 17:16; Rm 12:2, e 1 Pd 1:15. 

03. A igreja sinaliza o reino transformando os ambientes em que está 
inserida. Que ambientes são esses e como ela pode transformá-los? 
Você e sua igreja local fazem isso? Recorra ao item 2. 

04. Leia Mt 5:16; o item 3 e responda: Como a igreja pode manifestar 
o reino? As boas obras são importantes? Para responder, leia Mt 25 
31-46; Lc 3:10-14; At 26:20; Ef 2:10, e Tg 2:14-17. 



62   Lições BíblicasLições Bíblicas – 1º Trimestre de 2015– 1º Trimestre de 2015

1. Para sinalizar o reino de Deus, 
precisamos ser cristãos atuantes.

Uma igreja repleta de cristãos aco-
modados e sonolentos nos bancos do 
templo dificilmente será um sinal do 
reino de Deus. Jesus disse: Assim res-
plandeça a vossa luz diante dos ho-
mens, para que vejam as vossas boas 
obras (Mt 5:16). Como sabemos, não 
somos salvos pelas obras (Rm 3:28); 
no entanto, quem é salvo deve tê-
-las (Ef 2:10); afinal, a fé sem obras 
é morta (Tg 2:17). Portanto, nos-
sas ações de obediência a Deus, de 
amor, solidariedade e justiça servem 
para sinalizar o reino na sociedade. 

 A igreja precisa ser atuante na 
cidade em que está inserida, a fim 
de ser sinal do reino de Deus. Ela 
pode criar grupos de auxílio a de-
pendentes químicos ou alcoólicos, 
de visitas a orfanatos, asilos e hos-
pitais; pode promover campanhas 
de agasalho ou de alimento para 
ajudar instituições filantrópicas na 
cidade; seus membros podem dar 
aula de violão para adolescentes 
do bairro ou reforço escolar para 
crianças, etc. Toda igreja, pobre ou 
rica, pode ter ações como essas.
É assim que sinalizamos o reino
de Deus.

05. Faça uma análise sobre sua própria vida e sobre a igreja em que 
congrega. Você é atuante? Suas obras sinalizam o reino? E as de sua 
igreja? Se a resposta for “não”, o que pode fazer para mudar? 

III O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

2. Para sinalizar o reino de Deus, 
precisamos ser cristãos exemplares.

Para ser sinal do reino de Deus, o 
cristão precisa manter-se íntegro em 
seus valores e ideais. Não pode ne-
gociar sua fé, sua obediência a Deus, 
sua consciência, sua ética; não pode 
ser sal insípido (Mt 5:13). Cristãos 
precisam ser exemplares; precisam 
ser luz nas trevas. Por essa razão, 
Paulo nos exorta  a sermos irrepre-

ensíveis e sinceros, filhos de Deus 
inculpáveis no meio de uma ger ação 
pervertida e corrupta, na qual res-
plandeceis como luzeiros no mundo 
(Fp 2:15).

Quando somos solidários, amoro-
sos, educados, honestos, íntegros, 
amigáveis, pacientes e altruístas, so-
mos como farol brilhando a luz de 
Cristo, sinalizando o reino na terra. 
Nosso exemplo em casa, no traba-
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lho, na escola, na faculdade, no bair-
ro, na rua é um sinal de que o reino 
de Deus chegou e já transformou 
nossas vidas. Por isso, verdadeiros 
cristãos não devem esconder-se, mas 
viver e trabalhar em lugares onde 

sua influência seja sentida e a luz 
que neles há seja mais plenamente 
manifesta a outros.6

6.Tasker (1980:51).

06. Leia Fp 2:15; a segunda aplicação, e responda: Qual a importância 
de sermos exemplares, como cristãos, em todos os ambientes em que 
estamos inseridos? Você tem sinalizado o reino? 

DESAFIO DA SEMANA

Aprendemos, nesta lição, que Jesus tem expectativas grandio-
sas em relação a sua igreja. Ela tem como missão sinalizar o reino 
de Deus, num mundo imerso em trevas. Como o sal, deve impe-
dir o avanço da degeneração social e ser visível aos homens como 
uma cidade construída sobre o monte. Mas, como vimos, isso só 
será possível se seus membros forem atuantes e exemplares.

Sendo assim, que tal você tomar uma atitude, nesta sema-
na, em relação a tudo que estudou até aqui? Você pode separar 
agasalhos, arrecadar com outros cristãos alimentos para doar a 
uma instituição filantrópica. Você pode, com a ajuda de outros 
cristãos de sua igreja, visitar um orfanato, um asilo, o hospital 
ou alguém pobre e necessitado. Saiba: fazendo isso, você e sua 
igreja serão um sinal do reino de Deus.
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LEITURA DIÁRIA

D 01/03 Mt 5:17-32

S 02/03 Mt 5:33-48

T 03/03 Mt 6:1-18

Q 04/03 Mt 6: 19-34

Q 05/03 Mt 7:1-14

S 06/03 Mt 7:15-23

S 07/03 Mt 7:24-29
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TEXTO BÁSICO

Porque vos digo que, se a vossa justiça não 
exceder em muito a dos escribas e fariseus, 
jamais entrareis no reino dos céus. (Mt 6:20)

OBJETIVO

Mostrar ao estudante 
da Bíblia, com base no 
sermão da montanha, 
que a vontade do Rei 
para os cidadãos do seu 
reino é que cumpram seus 
deveres para com ele e 
para com o próximo. 

A vontade 
do Rei10

INTRODUÇÃO

Nosso estudo de hoje baseia-se em Mt 5:17 
a Mt 7. Este longo trecho do sermão do mon-
te, além de ensinar-nos as bem-aventuranças, 
ensina-nos qual a vontade do Rei para os filhos 
de Deus. O que estava prevalecendo, na épo-
ca da encarnação do Senhor, era a vontade de 
escribas e fariseus. Os primeiros eram mestres 
da lei, responsáveis pela partilha do ensino 
entre o povo; os segundos eram os ferrenhos 
defensores de uma vida espiritual rígida.

Jesus, então, combate esses dois grupos, 
que deturparam a Lei. Cristo combate a inter-
pretação errônea do Antigo Testamento, di-
zendo que veio não para acabar com ele, mas 
para cumpri-lo (Mt 5:17-19). Segundo Stott,1 
escribas e fariseus acrescentaram à Lei 248 
mandamentos e 365 proibições. Reduziram-
na a questões meramente externas e ritualísti-
cas. Por isso, Jesus diz que a nossa justiça deve 
exceder a dos fariseus (Mt 5:20). É o que a 
partir de agora. 

1. (2001:68). 
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Apesar da aparência piedosa dos 
escribas e fariseus, sua obediên-
cia era meramente superficial. Suas 
obras eram feitas para a promoção 
pessoal e não para glória de Deus. 
Mas quem participa do reino de Deus 
deve exceder essa justiça, isto é, não 
deve praticar uma justiça superficial 
para aparecer, mas “uma justiça do 
coração”.2 Quando um cidadão do 
reino obedece ao rei, não o faz por 
desejo de ser visto pelos homens, 
mas por causa do seu sincero desejo 
de agradar o Rei. E o que podemos 
fazer para agradar a Deus? Qual a 
vontade do Rei? Jesus apresenta as 
respostas no sermão da montanha, 
falando dos deveres dos cidadãos do 
reino para com Deus e o próximo.  

1. Deveres para com Deus: Des-
tacaremos os deveres para com Deus 
mais conhecidos desse trecho do ser-
mão do monte. Começaremos com 
três práticas piedosas. A primeira delas 
é a esmola (Mt 6:1-4). Essa prática de 
ajudar os outros deveria ser feita para o 
louvor de Deus. O que os escribas e fa-
riseus faziam era “tocar a trombeta”, 
a fim de que as pessoas vissem seus 
feitos. Isso foi reprovado pelo Senhor.

Sobre a prática da oração (Mt 
6:5-13), Wiersbe3 diz que há, pelo 
menos, quatro ensinos: 1. Não deve-

2. Idem.

3.(2006:30). 

mos orar publicamente para sermos 
elogiados (v.6); 2. Devemos orar com 
sinceridade (vv.7-8); 3. Devemos orar 
de acordo com a vontade de Deus 
(vv.9-13); 4. Devemos orar com ati-
tude de perdão (vv. 14-15). Ainda 
vale lembrar que Jesus nos mandou 
orar com insistência (7:7-11).

Jesus falou também sobre o jejum 
(Mt 6:16-18). Novamente, escribas 
e fariseus foram censurados por ele. 
Seu objetivo, ao jejuarem, era se-
rem louvados pelas pessoas, e isso 
foi censurado por Jesus. Lembramos 
que não há problema algum em dar 
esmola, orar e jejuar em público; o 
problema é fazer boas obras com o 
objetivo de conquistar o reconheci-
mento das pessoas.4 Os cidadãos do 
reino de Deus devem fugir disso.

Saímos das práticas piedosas para 
as decisões piedosas. A primeira destas 
é priorizar o reino de Deus (Mt 6:33). 
Quem coloca o reino em primeiro lu-
gar: 1. Acumula riquezas no céu (vv. 
19-21); 2. Serve unicamente a Deus, 
não às riquezas (v.24); 3. Confia no cui-
dado de Deus, quanto às questões bá-
sicas da vida, como: alimento e roupas, 
sem viver ansiosamente (vv.25-32,34). 

A outra decisão piedosa é fazer a 
vontade de Deus (Mt 7:21-23). Faze-
mos isso vivendo a palavra de Deus 
(vv.24-23), não somente fazendo 

4. Tasker (1980:57). 

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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uma confissão verbal de que Jesus 
é nosso Senhor. Não adianta levan-
tar as mãos, recebendo-o diante dos 
homens, se este gesto não parte do 
profundo do ser e não resulta numa 
vida de gratidão a Deus. Ele nos con-
vocou para a vivência da palavra, pois 
quem faz isso é prudente (vv.24-27). 

Além de priorizar o reino e fazer a 
vontade de Deus, precisamos entrar 
pela porta estreita e pelo caminho 
estreito (Mt 7:13-14). O caminho do 
discipulado cristão é custoso. Deve-
mos, ainda, ter cuidado com os fal-
sos profetas (vv.15-20), cujas obras 
glorificam a si mesmos e as suas ins-
tituições. Os cidadãos do reino, ao 
contrário, produzem boas obras, que 
glorificam a Deus.5 

2. Deveres para com o próximo: 
Quanto aos deveres para com o pró-
ximo, destacaremos alguns. O pri-
meiro é: Não mate!. Neste sermão, 
Jesus explicou esse mandamento em 
sua essência, ensinando que o assas-
sinato começa no coração. Deus não 
estava preocupado só com o ato físi-
co de tirar a vida de alguém. Aqui, a 
valorização da vida do semelhante é 
que está em foco. 

Sendo assim, o ódio sem motivo 
(Mt 5:22), as palavras de desprezo 
ditas a alguém (v.22) são contrários à 
vontade de Deus, por serem sinais de 
desprezo à vida humana. De acordo 
com o ensino de Jesus, as desavenças 
pessoais atrapalham até nosso culto 

5. Wiersbe (2006:36). 

a Deus (vv.23-24); por isso, devem ser 
resolvidas o mais rápido possível, an-
tes de chegar ao tribunal (vv.25-26). 

O segundo dever para com o pró-
ximo é: Não cometa adultério!. Jesus 
também explica esse mandamento 
em sua essência. Para ele, o adultério 
começa no coração. Os escribas e fa-
riseus restringiam a quebra do sétimo 
mandamento somente ao ato consu-
mado do adultério, à relação sexual 
com a esposa ou noiva do outro. 

De acordo com Jesus, entretanto, 
todo aquele que olhar com desejo 
para uma mulher já cometeu adul-
tério com ela no coração (Mt 5:28). 
Daí a severa advertência: Se o seu 
olho direito o fizer pecar, arranque-o 
e lance-o fora. (...) E se a sua mão 
direita o fizer pecar, corte-a e lance-a 
fora. É melhor perder uma parte do 
seu corpo do que ir todo ele para o 
inferno (Mt 5:29-30). É bom enten-
dermos esta parte. Jesus convoca 
seus discípulos não à mutilação, mas 
à mortificação. Se a tentação lhe vem 
através dos olhos (coisas que você vê) 
ou através das mãos (coisas que você 
faz), então arranque, isto é, não olhe 
e não faça; comporte-se como se ti-
vesse arrancado os olhos e as mãos. 
Assim, Jesus valorizou o casamento 
e explicou que o único motivo para 
o divórcio seria o comportamento in-
fiel, o adultério. (vv.31-32). 

O terceiro dever para com o pró-
ximo é: Ame os inimigos! (5:43-48). 
Aqui, Jesus nos desafia a imitar Deus. 
Podemos amar nossos inimigos dan-
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do-lhes a outra face, ou seja, não 
respondendo com vingança; fazen-
do-lhes o bem; emprestando-lhes, 
quando ele necessitarem, e orando 
por eles. Devemos tolerar e tratar 
com bondade o próximo (5:38-42). 

O quarto dever para com o próxi-
mo é: Não julgue! (Mt 7:1-5). Julgar 
é “o hábito de fazer crítica ferina e 
dura, que Jesus está condenando, não 
o exercício da faculdade crítica”.6 De-
vemos primeiramente analisar a nós 
mesmos e ver se, de fato, não estamos 

6.Tasker (1980:63) . 

sendo hipócritas em relação ao julga-
mento que fazemos do outro. Deve-
mos olhar sempre a nossa condição. 

Além disso, Cristo aconselhou 
seus discípulos a não desperdiçar as 
riquezas do Reino com cães (7:6). Em 
outras palavras, eles não deveriam 
persistir em compartilhar o evangelho 
com quem não se abre para o reino.7 
Com essa ideia, conclui-se o ensino 
sobre os deveres do cidadão do rei-
no. A seguir, veremos como praticar 
cada vez mais a palavra do Senhor. 

7. MacDonald (2008:32). 

01. Leia Mt 5:17-19 e responda: Jesus veio acabar com o Antigo 
Testamento? O que Jesus estava combatendo? Mostre a diferença 
entre a justiça de escribas e fariseus e a do cristão. 

02. Fale sobre as três práticas piedosas (Mt 6:1-18) e sobre as 
decisões piedosas (Mt 6:33, 7:21-23) que devem ser praticadas pelos 
cidadãos do reino, ressaltando a maneira errada e a maneira certa
de fazê-las. Além dos versículos, utilize o item 1. 

03. Refletindo nos textos de Mt 5:21-26-32, explique os seguintes 
deveres: “Não matar” e “Não adulterar”. 



68   Lições BíblicasLições Bíblicas – 1º Trimestre de 2015– 1º Trimestre de 2015

III O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

04. Refletindo nos textos de Mt 5:43-48, 7:1-5, comente em classe 
sobre os seguintes deveres: “Amar os inimigos” e “Não julgar”. 

1. Façamos a vontade do Rei, 
para a glória de Deus.

Escribas e fariseus gostavam de se 
colocar diante das pessoas para mos-
trar sua falsa espiritualidade. Eram 
amantes dos mínimos detalhes para 
serem elogiados pelas pessoas. Jesus 
lhes disse: ... vocês lavam o copo e 
o prato por fora, mas por dentro es-
tes estão cheios de coisas que vocês 
conseguiram pela violência e pela 
ganância (Mt 23:25 – NTLH). 

Portanto, se queremos fazer a 
vontade do Rei, devemos ter cuidado 
com as motivações das orações feitas 
em público; com as motivações dos 
testemunhos dados nos cultos e nos 
grandes eventos; com as motivações 
das doações feitas e divulgadas para 
todos. Lembremos que o problema 
não é a exposição, mas a motivação 
por trás disso. Para fazermos a von-
tade do rei, devemos tributar tudo 
para o louvor de Deus. 

05. Fale sobre a importância de fazer o serviço a Deus e ao próximo 
com discrição.

2. Façamos a vontade do Rei, 
para o bem do próximo.

Nosso próximo são todas as pes-
soas. Amigos e aqueles que nos con-
sideram inimigos. Aqui, cabe aquele 
dito popular: Façamos o bem, sem 
olhar a quem. O evangelho nos diz: 
Não torneis a ninguém mal por mal; 
esforçai-vos por fazer o bem perante 

todos os homens (Rm 12:17). Como 
cidadãos do reino, somos chamados 
a promover a paz: ... se possível, 
quanto depender de vós, tende paz 
com todos os homens (v.18). 

Evite falar de maneira grosseira 
com seus semelhantes; evite cantar, 
pregar ou ofertar com um coração 
cheio de ódio; perdoe e peça per-
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dão; evite olhar de maneira impu-
ra para a mulher que não é sua, e 
a mulher, para o homem que não 
é seu; desista de pagar a maldade 
que você recebeu; pratique a bon-

dade para com as pessoas; ajude 
um vizinho; se alguém magoou 
você, perdoe-o, com base no amor 
de Cristo, e, se possível, ajude-o nas 
suas necessidades. 

06. Sobre os deveres apresentados na segunda aplicação, qual o mais 
difícil de cumprir? Aponte caminhos para cumpri-los. 

DESAFIO DA SEMANA

No fim do “sermão do monte”, a multidão faz um elogio a 
Jesus, dizendo: “Ele ensina com a autoridade” (Mt 7:28-29). Di-
ferentemente dos escribas e dos fariseus, o Mestre Jesus vivia 
o que pregava. Era conhecido como um homem poderoso em 
ações e palavras (Lc 24:19). Para Cristo, era importante dizer e 
fazer. Temos um desafio pela frente, nesta semana. 

Com relação aos nossos deveres para com Deus, com base no 
estudo, o que temos negligenciado para com ele? Quais práticas 
e decisões piedosas têm sido mais difíceis? Como andam os nos-
sos deveres para com o próximo? Estamos vivendo o amor, com 
amigos e com os que nos consideram inimigos? Que nos esforce-
mos para viver a vontade do Rei.  
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14 DE MARÇO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 08/03 Mc 13:1-3

S 09/03 Mc 13:4-8

T 10/03 Mc 13:9-13

Q 11/03 Mc 13:14-17

Q 12/03 Mc 13:18-23

S 13/03 2 Tm 4:7

S 14/03 Mc 13:26

Hinos sugeridos – BJ 277 • BJ 156

TEXTO BÁSICO

Dize-nos quando sucederão estas coisas, e 
que sinal haverá quando todas elas estiverem 
para cumprir-se. (Mc 13:4) 

OBJETIVO

Ajudar o estudante 
da Bíblia a entender a 
ligação entre os sinais dos 
tempos, mencionados por 
Jesus, e a consumação 
do reino de Deus, 
instigando-o a conservar
a resistência e manter
a esperança. 

11 Sinais dos
tempos

INTRODUÇÃO

O reino de Deus está presente entre nós. 
Cristo o inaugurou em sua primeira vinda. To-
davia, esse reino ainda não foi estabelecido de 
forma plena. A presença do reino das trevas 
no mundo, analisada no estudo 6, evidencia 
isso; contudo, não muda o fato de que o rei-
no de Deus breve se consumará, de uma vez 
por todas, em sua plenitude, por ocasião da 
segunda volta de Jesus. 

Não é possível saber a época em que o 
reino de Deus se estabelecerá em plenitu-
de; todavia, alguns sinais nos são fornecidos 
na Bíblia, a fim de que possamos perceber 
a sua proximidade. Conhecer esses sinais é 
necessário, pois até que Cristo venha, vários 
desafios nos serão propostos. Precisamos en-
frentá-los de forma precavida para não vaci-
larmos (Mc 13:9).
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A expectativa dos discípulos era 
visível. As palavras de Cristo deixa-
ram-nos intrigados: Não ficará pedra 
sobre pedra que não seja derribada 
(Mc 13:2b). Jesus estava prestes a re-
velar-lhes os sinais que precederiam 
a sua segunda vinda. Eles queriam 
saber tudo a esse respeito (Mc 13:4). 
Com base no discurso de Jesus, em 
Marcos 13:1-23, analisaremos, a 
partir de agora, o prenúncio, a in-
tensidade e o desafio detectados nos 
sinais dos tempos.

1. O prenúncio nos sinais: Os 
sinais apresentados por Jesus, em 
Mt 24 e Mc 13, prenunciam a des-
truição da cidade de Jerusalém; mas 
não apenas isso: eles preveem, prin-
cipalmente, a consumação do reino 
de Deus. Os sinais apontam para o 
retorno iminente de Jesus, em cuja 
ocasião o reino de Deus será implan-
tado de forma plena.  É a esse 
evento que se refere a pergunta dos 
discípulos: Dize-nos quando sucede-
rão estas coisas, e que sinal haverá 
da tua vinda e da consumação do 
século (Mt 24:3b). 

Há quem defenda que os sinais 
preditos por Jesus se referem, ex-
clusivamente, à destruição da cida-
de e do templo de Jerusalém, no 
ano 70 d.C. Porém, ao responder 
à pergunta dos discípulos, Jesus, 
em momento algum, limita-se aos 
eventos que haveriam de acontecer 

no ano 70 d.C. (Mc 13:6,10,21). 
Aliás, os próprios discípulos per-
guntaram tanto sobre o evento 
da destruição do templo (quando 
acontecerão estas coisas) quanto 
sobre os sinais do fim dos tempos 
(que sinal haverá entre a tua vinda 
e o fim dos tempos). Jesus respon-
de as duas coisas.

Sem dúvida, Jesus previu a des-
truição da cidade e do templo de 
Jerusalém. A cidade foi destruída 
quando os judeus se rebelaram con-
tra os romanos. Jerusalém foi inva-
dida e dominada por Tito. O templo 
foi destruído. Acredita-se que mais 
de um milhão de judeus, que tinham 
ocupado a cidade como refugia-
dos, pereceram.1 Esse evento foi tão 
horrendo que, de alguma maneira, 
serve como paradigma para o fim 
desta era. Por isso, Jesus falou tam-
bém dos sinais relacionados a sua 
segunda vinda, em sua resposta aos 
discípulos. Esses dois assuntos estão 
misturados no seu sermão profético
(Mt 24; Mc 13).

Ora, Jesus falou da destruição do 
templo e de Jerusalém, dos eventos 
relacionados a sua vinda e ao final 
dos tempos; em outras vezes, de 
ambos os eventos ao mesmo tem-
po. O fato é que os sinais apontam, 
inevitavelmente, para a consuma-

1. Lopes (2006:529). 

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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ção do reino de Deus. Essa deve ser 
a certeza de todo cristão. Os reinos 
do mundo e o sistema maligno, até 
então vigentes, serão abalados e su-
plantados, de uma vez por todas, 
diante do domínio pleno e eterno de 
Deus sobre todas as coisas. 

2. A intensidade dos sinais: Os 
sinais prenunciados por Jesus, em Mc 
6-13, são passos que levam ao gran-
de final. Porém, tais sinais não são, 
em si mesmos, o fim: Estas coisas são 
o princípio das dores (Mc 6:8c), disse 
Jesus. Na época dessa profecia, sem 
dúvida, já havia guerras, terremotos, 
perseguição religiosa, fome. Estaria 
Jesus sendo redundante em suas pa-
lavras? Certamente, não. 

A ideia é a de que quanto mais 
se aproximar a volta de Cristo, esses 
sinais ocorrerão de maneira mais in-
tensa. Essas perturbações que ocor-
rem no mundo físico são, na verda-
de, sombras e amostras daquilo que, 
em escala muito mais ampla e inten-
sa, acontecerá no final dos tempos. 
Por isso, será mais constante a pre-
sença da fome, dos terremotos, das 
guerras, dos falsos profetas; em con-
trapartida, a pregação do evangelho 
se expandirá no mundo. 

O ponto culminante da intensifi-
cação dos sinais dar-se-á no período 
da grande tribulação: ... aqueles dias 
serão de tamanha tribulação como 
nunca houve, desde o princípio do 
mundo (...), e nunca jamais haverá 
(Mc 13:19). Nesse tempo, haverá 
forte intensificação da mesma hos-

tilidade satânica que a igreja experi-
mentou durante toda a sua existên-
cia. Satanás, em um último esforço 
desesperado, tenta desviar o povo 
de Deus do seu Senhor.2 Nessa oca-
sião, manifestar-se-á o homem da 
iniquidade, que se opõe e se levanta 
contra tudo que se chama Deus ou é 
objeto de adoração (2 Ts 2:3-4). 

Após esse período de extrema ca-
lamidade espiritual e perseguição re-
ligiosa, Jesus finalmente voltará (Mc 
13:24-26). Por mais que a natureza, 
a religião, a sociedade se encontrem 
em colapso, conforme alertou Jesus, 
o reino de Deus estabelecer-se-á e 
trará consigo a solução para a desor-
dem existente no mundo. Ele reorga-
nizará todas as coisas.  

3. O desafio dos sinais: Qual o de-
safio do cristão, diante dos sinais que 
prenunciam a volta de Jesus e a consu-
mação do reino de Deus? A vigilância: 
Estai vós de sobreaviso (Mc 13:23a). 
Alguns aspectos da vigilância podem 
ser aqui relacionados.O primeiro é a 
cautela: Vede que ninguém vos enga-
ne (Mc 13:5b). Os falsos profetas ma-
nipulam a palavra e tentam confundir 
os santos. Eles promovem escândalos 
e descrédito à pessoa de Deus. Firme-
mos os nossos pensamentos no puro 
evangelho de Cristo.

O segundo aspecto da vigilância é 
perseverança: ... vos entregarão aos 
tribunais e às sinagogas (Mc 13:9a). 
O mundo é nosso inimigo e a perse-

2. Bruce (2009:2089). 
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guição é iminente; porém, nada dis-
so deve nos desanimar. Perder a fé, 
nem pensar! Desistir do evangelho, 
Jamais! Sofrer por Jesus é privilégio, 
não prejuízo (1 Pd 4:16). 

O terceiro aspecto é a santidade: 
... deixemos de lado as obras das tre-
vas e vistamo-nos a armadura da luz 
(Rm 13:12b). Afastar-se do pecado, 
dia a dia, e aproximar-se de Jesus e 
de sua vontade é um dever de todo 
crente (Mt 5:14). É no processo de 
santificação que ele se tornará mais 
parecido com Jesus.  

O quarto aspecto é a proclama-
ção: ... é necessário que primeiro o 
evangelho seja pregado a todas as 

nações (Mc 13:10). A pregação do 
evangelho é um mandamento claro 
de Jesus; é uma responsabilidade do 
salvo. Devemos atravessar a fúria dos 
sinais dos tempos testemunhando 
sobre o evangelho de reino. 

Os sinais dos tempos menciona-
dos por Jesus, com vimos, são pre-
núncios de sua volta, o que configu-
ra o estabelecimento pleno e defini-
tivo do reino de Deus. À medida que 
esse dia se aproxima, mais os sinais 
se intensificam. Enquanto isso, não 
podemos fugir de nosso desafio: a 
vigilância. Mediante o que estuda-
mos até aqui, o que precisamos fa-
zer? Vejamos a seguir. 

01. O que prenunciam os sinais apresentados por Jesus, em Mc 13? 
Baseie-se no item 1. 

02. O que significa a expressão “tais sinais não são, em si mesmos, o 
fim”? Responda com base em Mc 13:8 e no item 2. 

03. Discuta com a classe a respeito do “ponto culminante da 
intensificação dos sinais”. Qual evento ocorrerá após isso? Baseie-se 
em Mc 13:19, 26 e no item 2. 
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04. Qual o desafio do cristão, diante dos sinais preditos por Jesus? 
Comente sobre cada aspecto desse desafio, baseando-se no item 3. 

1. Ao perceber os sinais, con-
serve a resistência. 

Os sinais dos tempos indicam que 
o caos estabelecer-se-á de modo 
cada vez mais intenso na religião. A 
palavra de Deus e o Deus da palavra 
são postos em “escanteio”. O que 
há de gente por aí dizendo o que 
Deus não mandou dizer é absurdo! 
Ao mesmo tempo, a perseguição 
aos cristãos é uma marca nítida de 
nosso tempo. 

Todos os dias o sangue de cris-
tãos é derramado. No campo das 
ideias, eles são fuzilados e taxados 
de retrógrados, por discordarem 
das ideologias deste tempo. Apesar 
de tudo, não retrocedamos! É possí-
vel passar pelo sofrimento com ma-
estria. Portanto, continuemos a re-
sistir, guardando a fé e combatendo 
o bom combate, até completarmos 
a carreira, como o fez o apóstolo 
Paulo (2 Tm 4:7).

II O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

05. Como podemos conservar a resistência, em meio à caoticidade 
da religião e à perseguição religiosa de nosso tempo? Comente com 
base na primeira aplicação. 

2. Ao perceber os sinais, man-
tenha a esperança.

Os sinais dos tempos indicam 
que o caos estabelecer-se-á de 
modo mais frequente na nature-
za. Tsunamis, terremotos, ciclones, 
furacões, dentre outros, causam, 
todos os anos, medo e dor. A na-

tureza está em fúria, e somos suas 
principais vítimas. 

Muito mais que o caos natural, as 
guerras ceifam a vida de milhares de 
pessoas, todos os dias. Não se tra-
ta apenas de guerras entre nações; 
trata-se de guerras que promovem 
estragos nos bairros dominados pelo 
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tráfico, nas famílias dominadas pela 
cobiça e pela inveja, nas igrejas do-
minadas pela carne. Entretanto, sa-
bemos que o reino será estabelecido 

e reorganizará todas as coisas. Ele 
porá fim às guerras, à dor, ao sofri-
mento e à morte. Por isso, mante-
nhamos firme a nossa esperança.

06. Como podemos manter a esperança, diante da calamidade 
provocada pela fúria da natureza e pelos rumores de guerra? 
Comente com base na segunda aplicação. 

DESAFIO DA SEMANA

O estudo de hoje chegou ao fim. Pela misericórdia do Senhor, 
tivemos a oportunidade de analisar o prenúncio, a intensidade e 
o desafio dos sinais dos tempos. Vimos que atestam a proximida-
de da consumação do reino de Deus. Apesar de todo o sofrimen-
to e todo o gemido vigentes no mundo, o reino avançará, rumo 
a sua implantação total. 

Vimos, também, que, ao perceber os sinais, conforme predisse
Jesus, precisamos conservar a resistência e manter a esperan-
ça. Mediante essas atitudes, que tal abraçar o desafio de, nesta
semana, visitar uma pessoa em dificuldades? Leve a ela uma 
mensagem de esperança. Diga-lhe que o reino de Deus será es-
tabelecido de forma plena e reorganizará todas as coisas, livran-
do-as do caos.
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21 DE MARÇO DE 2015

LEITURA DIÁRIA

D 15/03 Mc 13:26

S 16/03 2 Pd 3:4-13

T 17/03 Ap 19:11

Q 18/03 At 1:11
Ap 1:7

Q 19/03 1 Ts 5:2

S 20/03 Ap 19:20-21

S 21/03 Ap 21:1

Hinos sugeridos – BJ 215 • BJ 105

TEXTO BÁSICO

Então, verão o Filho do Homem vir nas 
nuvens, com grande poder e glória. 
(Mc 13:26)

OBJETIVO

Ajudar o estudante da 
Bíblia a entender como 
será a consumação do 
reino de Deus, por meio 
da volta de Jesus, e como 
será o estado da Terra
e dos redimidos, 
quando o reino estiver 
plenamente estabelecido. 

12 Quando o 
Rei voltar

INTRODUÇÃO

Esta era está com os dias contados. Que-
rendo ou não, convivemos, no tempo pre-
sente, com a perversidade dos homens. In-
fluências ardilosas e enganosas ainda tentam 
afastar os homens de Cristo. Falsas religiões 
e messias enganadores desencaminham a 
muitos. As guerras continuam e há fome e 
terremotos. Perseguição e martírio ainda fla-
gelam a igreja.1 

Todavia, chegará a época em que todos 
esses males serão suplantados. A volta do 
Rei Todo-Poderoso dará fim a este estado de 
coisas. Ela trará o Reino, que se manifestará 
de uma vez por todas, em toda a sua pleni-
tude. Vale a pena o tempo da espera. Os que 
aguardam esse dia jamais se arrependerão. 
Vejamos o que a Bíblia diz a respeito do re-
torno do Rei.

1. Ladd (2008:132).
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Não é de hoje que há o seguinte 
questionamento: Onde está a pro-
messa da sua vinda? Porque, desde 
que os pais dormiram, todas as coi-
sas permanecem como desde o prin-
cípio (2 Pd 3:4). Apesar da dúvida de 
alguns e da descrença de outros, o 
reino se consumará na volta de Cris-
to (At 1:11). O retorno de Jesus é 
um evento singular. A respeito disso, 
duas perguntas serão respondidas 
neste estudo.  

1. Como será a volta do Rei?: 
Confinado numa ilha chamada Pat-
mos, João se depara com uma visão 
gloriosa, q ele descreve com estas 
palavras: Vi o céu aberto, e eis um 
cavalo branco. O seu cavaleiro se 
chama Fiel e Verdadeiro e julga e pe-
leja com justiça (Ap 19:11). Eis uma 
descrição da volta de Jesus. Ele é o 
cavaleiro Fiel e Verdadeiro. 

É importante ressaltar alguns as-
pectos da volta do Rei. Em primeiro 
lugar, ela será visível. João diz: Vi o 
céu aberto. Jesus virá sobre as nuvens 
e todo o olho o verá (Ap 1:7). A pro-
messa da volta do Rei inclui o aspecto 
da visibilidade: Esse Jesus que dentre 
vós foi assunto ao céu virá do modo 
como o vistes subir (At 1:11 – grifo 
nosso). A volta de Jesus será perce-
bida por todos, a ponto de as tribos 
da Terra caírem em lamento (Ap 1:7). 

Em segundo lugar, a segunda vin-
da de Cristo será pessoal. O cavaleiro 

branco não manda o seu exército à 
Terra para julgar os ímpios. Ele mes-
mo se encarrega desse serviço. Os 
seus exércitos apenas o seguem (Ap 
19:14). O rei Jesus, porém, está em 
evidência. Assim, na sua volta, as 
pessoas não verão a sua caricatura 
ou o seu reflexo, mas ele próprio. Ele 
virá pessoalmente consumar o reino 
de Deus na Terra. 

Em terceiro lugar, a volta de Jesus 
será repentina. Não há como prever 
o momento do seu retorno, porque 
ele virá como o ladrão de noite (1 Ts 
5:2). O curso natural da vida daque-
les que não esperam por Jesus será 
abruptamente interrompido pela sua 
aparição nas nuvens. 

Em quarto lugar, a volta do Rei 
será gloriosa. Nas palavras de Jesus, 
o Filho do Homem há de vir na gló-
ria de seu Pai, com os seus anjos (Mt 
16:27). Não virá como uma criança 
indefesa, mas como um rei majesto-
so. Nada e ninguém ofuscarão o seu 
esplendor. A sua presença gloriosa 
será a alegria dos santos e a decep-
ção dos incrédulos. 

Em quinto lugar, a segunda vin-
da de Cristo será vitoriosa. Ela indi-
ca a ruína dos ímpios, de Satanás e 
das hostes malignas (Ap 19:20-21). 
O enganador das nações, o diabo, 
será preso nesse dia, e assim ficará, 
por um longo período de mil anos 
(Ap 20:3); depois, será executado de 

I O CIDADÃO DO REINO PRECISA SABER
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uma vez por todas (Ap 20:10). O ca-
valeiro Fiel e Verdadeiro não conhece 
derrota. A sua vinda apenas atestará 
de modo mais concreto essa verdade. 

2. E após a volta do Rei?: Após a 
volta do Rei, o reino de Deus se con-
sumará. Jesus, então, governará de 
maneira plena e a ordem de todas 
as coisas se restabelecerá. A vida no 
reino futuro será diferente da vida 
presente. Obviamente, será incom-
paravelmente melhor. Aqui, há so-
frimento, que se manifesta em dor, 
crise, morte; mas, no reino futuro, a 
história será outra. 

Como será a vida no reino consu-
mado? As Escrituras não apresentam 
detalhes da vida no reino eterno de 
Deus.2 Ainda assim, não se calam 
a respeito. Algumas características 
desse reino nos são apresentadas. 
A primeira é que os redimidos terão 
um corpo glorificado: ... todos sere-
mos transformados (1Co 15:51). Os 
justos que se encontrarem mortos 
ou vivos, por ocasião da volta de Je-
sus, receberão um novo corpo. Não 
mais terão de lidar com o problema 
da velhice nem da morte. Seus cor-
pos serão imunes a qualquer enfer-
midade. Neles não mais habitará a 
natureza pecaminosa. 

A segunda característica é que 
a maldade não mais existirá: O 
diabo, o sedutor deles, foi lança-
do para dentro do lago de fogo e 
enxofre, onde já se encontram não 

2. Pentecost (2002:584). 

só a besta como também o falso 
profeta (Ap 20:10a). Isso significa 
que adultérios, corrupção, desi-
gualdade social, pobreza, miséria, 
rancor, mentira, engano e violência 
não afetarão os membros do reino 
futuro. Ninguém terá o seu direito 
usurpado. A pura justiça norteará a 
vida ali (Rm 14:17). 

A terceira característica é que a 
Terra será redimida: Vi novo céu e 
nova terra, pois o primeiro céu e a 
primeira terra passaram, e o mar já 
não existe (Ap 21:1). Ela não será 
destruída, mas passará por uma res-
tauração. A palavra “novo”, usada 
nesse texto, é a tradução do termo 
grego kainós, que traz a ideia daqui-
lo que é novo quanto à qualidade, 
em comparação com o que existia 
anteriormente.3 Na nova terra, ha-
bitará a nova Jerusalém (Ap 21:10). 
Esta cidade será o centro de adora-
ção, o tabernáculo de Deus com os 
homens (Ap 21:3). Ela representa o 
governo de Deus. 

A quarta característica é que os 
salvos terão plena comunhão com 
o Criador: Eles serão povos de Deus, 
e Deus mesmo estará com eles (Ap 
21:3). Não haverá, ali, nenhum im-
pedimento para chegar à presença 
do Todo-Poderoso. Nem mesmo o 
pecado, que, incansavelmente, tenta 
prejudicar o nosso relacionamento 
com Deus, no presente.  

3.  O doutrinal: nossa crença ponto a ponto 
(2012:336). 
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Como vimos, até aqui, o reino 
de Deus se consumará na ocasião 
da volta de Jesus, que será visível, 
pessoal, repentina, gloriosa e vito-
riosa. No reino consumado, os re-
dimidos terão um corpo glorifica-

do, a maldade será extinta, a Terra 
será redimida e os salvos usufrui-
rão de plena comunhão com Deus. 
Certos de tudo isso, o que deve-
mos fazer? É o que veremos, a par-
tir de agora. 

01. Com base em Ap 1:7, 19:11,14 e no item 1, comente sobre a 
visibilidade e a pessoalidade da volta de Jesus. 

02. Além de visível e pessoal, que outros aspectos da volta de Jesus 
são ressaltados na Bíblia? Baseie sua resposta em 1 Ts 5:2; Mt 16:27; 
Ap 19: 20-21, 20:3, e no item 1. 

03. Após a consumação do reino, qual será o estado dos redimidos? 
Baseie-se em 1 Co 15:51; Ap 20:10, e no item 2. 

04. Após a consumação do reino, qual será o estado da Terra? Como 
será o relacionamento dos salvos com o Criador? Responda, com 
base em Ap 21:1, 3 e no item 2.    
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1. Certos da volta do Rei, per-
severemos.

A volta do rei Jesus é certa. As Es-
crituras atestam essa verdade. Porém, 
há os que questionam a sua veracida-
de, dizendo: Onde está a promessa 
da sua vinda? (2 Pd 3:4). Cristo não 
é obrigado a voltar em nossa época. 
A sua volta ocorrerá no tempo certo. 
Como noivo da igreja, ele já assumiu 
seu compromisso de amor com ela; já 
pagou o dote na cruz.4 Ele virá. 

4. Lopes (2005:384). 

Enquanto esse dia não chega, 
cabe aos seus súditos aguardarem 
o seu advento com uma atitude 
perseverante. Não devem fraque-
jar, diante do esfriamento de mui-
tos ou por causa da crescente falta 
de fé do mundo secularizado. Pre-
cisam continuar fiéis àquele que os 
salvou, pois, como ele mesmo pro-
meteu, aquele que perseverar até 
o fim, esse será salvo (Mt 24:13). 

III O CIDADÃO DO REINO PRECISA FAZER

05. Por que a volta de Cristo deve ser aguardada com perseverança? 
Responda com base na primeira aplicação. 

2. Certos da volta do Rei, ale-
gremo-nos. 

A volta de Cristo será motivo 
de lamento para os incrédulos (Ap 
1:7), mas será alegria para os salvos. 
Aliás, deve ser a razão de nossa ale-
gria agora, no tempo presente, pelo 
simples fato de que esse advento 
propiciará a consumação do reino 
de Deus. Uma vez consumado, o 
reino trará consigo uma nova era. 

A dor, a violência, a morte, a 
mentira e as limitações a que es-

tamos sujeitos causam-nos frus-
trações profundas. Porém, pode-
mos exultar, por causa da vinda de 
Cristo, pois sabemos que, no reino 
futuro, teremos um novo corpo, 
redimido e glorificado; a malda-
de não nos perturbará; viveremos 
numa nova terra, e usufruiremos 
de uma comunhão plena com o 
Senhor. Sim, com o coração trans-
bordante de alegria, podemos cla-
mar: Amém! Vem, Senhor Jesus! 
(Ap 22:20). 
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06. Por que a volta de Cristo deve ser aguardada com alegria? 
Responda com base na segunda aplicação. 

DESAFIO DA SEMANA

A consumação do reino de Deus é certa. Ela se realizará me-
diante a volta de Jesus. Uma vez consumado, o reino de Deus 
trará à existência uma nova realidade, desvinculada de qualquer 
tipo de dor, enfermidade, morte e miséria. O deus deste século 
não mais seduzirá as nações, como faz atualmente. Será o início 
de uma nova era.

Para esta semana, seu desafio é reservar um momento para 
a oração, por dois motivos: Em primeiro lugar, ore para que o 
Senhor o ajude a continuar esperando perseverantemente a sua 
volta; em segundo, faça uma oração de gratidão a Deus por to-
dos os benefícios que a consumação do reino nos trará. 
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INTRODUÇÃO
Este estudo foi preparado especialmen-

te para o 13º sábado, quando paramos para 
estudar a série “Aprenda a evangelizar com 
Jesus”, que faz parte das ações do Projeto Pro-
clamar. Ainda assim, não vamos nos afastar 
da temática do reino de Deus. A lição de hoje 
baseia-se na parábola do semeador, em que 
temos importantes ensinos sobre a pregação 
do reino. 

Essa é a parábola mais detalhadamente 
explicada por Jesus (Mt 13:1-23; Mc 4:1-20;
Lc 8:4-15). Os evangelhos de Mateus, Marcos 
e Lucas apresentam versões muito semelhan-
tes, tanto para a parábola quanto para a sua 
explicação, feita a pedido dos discípulos. Se a 
sua interpretação já foi dada por Jesus, o que 
nos cabe a fazer é meditar nesses ensinamen-
tos e aplicá-los a nossa vida. 

13 Semeando
o reino

Hinos sugeridos – BJ 313 • BJ 18928 DE MARÇO DE 2015

OBJETIVO

Explicar que, na sua 
ação evangelizadora, o 
cristão deve basear-se na 
autoridade da palavra 
de Deus e no exemplo 
de Jesus.

LEITURA DIÁRIA

D 22/03 Mt 13:1-9

S 23/03 Mt 13:10-17

T 24/03 Mt 13:18-23

Q 25/03 Rm 10:14

Q 26/03 2 Co 4:7

S 27/03 Hb 4:12

S 28/03 Mc 16:15-16

TEXTO BÁSICO

Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e 
assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu 
redor uma multidão tão grande que ele 
teve que entrar num barco e assentar-se 
nele, enquanto todo o povo ficou na praia. 
Então lhes falou muitas coisas por parábolas, 
dizendo: “O semeador saiu a semear ...”.
(Mt 13:2-3 – NVI) 
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Estamos diante de uma verdadei-
ra aula de evangelismo, ministrada 
por Jesus aos seus discípulos, e, ao 
mesmo tempo, de uma descrição 
de como sua mensagem foi rece-
bida pelas diversas pessoas que a 
ouviram. Podemos afirmar que a 
parábola do semeador é a própria 
experiência do Mestre Jesus na sua 
missão de pregar o evangelho do 
reino às multidões.

1. O objetivo da parábola: O 
décimo terceiro capítulo do evan-
gelho de Mateus é o capítulo das 
parábolas. Ao todo, são oito. A 
primeira e principal delas é pará-
bola do semeador, cujo propósito é 
mais bem compreendido quando a 
lemos na versão de Mc 4:1-2, que 
nos mostra Jesus ensinando à bei-
ra-mar: Assim, lhes ensinava muitas 
coisas por parábolas, no decorrer 
do seu doutrinamento.

Ao terminarem de ouvir a narra-
tiva sobre o semeador, os discípulos 
perguntaram para Cristo: Por que 
lhes falas por parábolas? (Mt 13:10). 
Ao que Jesus lhes respondeu: Por-
que a vós outros é dado conhecer 
os mistérios do reino dos céus, mas 
àqueles não lhes é isso concedido 
(Mt 13:11). Isso mostra que a mul-
tidão escutou a parábola, mas não 
entendeu o seu significado. A expli-
cação foi dada por Jesus exclusiva-
mente aos seus discípulos.

Os três elementos da parábola 
são: o semeador, a semente e os 
solos. Jesus ensina que a semente é 
a palavra do Reino (Mt 13:19) ou a 
palavra de Deus (Lc 8:11), o seme-
ador é o pregador da palavra e a 
terra, o coração dos ouvintes que es-
cutam e recebem a palavra pregada. 
Fica claro que, nessa parábola, Jesus 
procura dar evidência à palavra de 
Deus na obra da salvação, porque a 
palavra está relacionada àquilo que 
tem e gera vida (a semente), que dá 
frutos, que produzem mais sementes 
(Jo 6:63). 

2. O ensino da parábola: O ensi-
no principal que domina inteiramen-
te a parábola do semeador é este: 
“Ainda que os resultados do nosso 
trabalho missionário aparentemente 
não correspondam às nossas expec-
tativas, não devemos nos desanimar 
nem nos esmorecer com a nossa 
ação evangelizadora!”.1 Quando a 
colheita (conversão) é pequena, o 
problema não está na semente (Pala-
vra), mas no terreno (coração). 

A palavra semeada só frutifica 
quando encontra corações que a 
acolham e lhe ofereçam as condi-
ções adequadas para frutificar. De 
tempo em tempo, o cristão é ten-
tado a cruzar os braços e recusar-se 

1.  Lições Bíblicas: revista para estudos nas Es-
colas Bíblicas, n. 260 (2002:47).

I AÇÕES DE JESUS NO EVANGELISMO
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a levar adiante a missão de semear 
a palavra de Deus. Isso geralmente 
se dá por causa da pouca colhei-
ta evangelística. 

Muita gente boa se converte ao 
evangelho pregado, mas, depois, 
vira as costas para a igreja, como 
se a palavra jamais tivesse sido se-
meada em seu coração (Mt 13:20-
22). Outros acolhem os ensinos do 
reino, mas são muito lentos para 
demonstrar a sua conversão. To-
davia, há também aqueles que têm 
um coração bom e sincero e são 
suficientemente resistentes para 
preservar a palavra no coração e 
perseverar na opção que fizeram 
pelo reino de Deus (Mt 13:23; 
Mc 4:20; Lc 8:15).

Não cremos que os tipos de solo 
apresentados na parábola indiquem 
uma predeterminação da parte Deus 
daqueles que irão aceitar ou não a 
mensagem. Na verdade, o texto está 
tratando da disposição de cada um 
para acolher ou não a semente em 
seu coração e mantê-la viva.2 Nesse 
sentido, é a própria pessoa que deter-
mina que tipo de solo ela é, e faz isso 
através de suas escolhas livres. Por 
isso, é tão imprevisível o resultado da 
semeadura. Pense nisto: Que tipo de 
solo é você? Como tem sido sua dis-
posição, diante da palavra pregada? 
Você tem procurado perseverar nela? 

3. O semeador da parábola: 
De acordo com o texto, o semea-

2. Wiersbe (2006:159).

dor é aquele que semeia a palavra 
de Deus. É correto afirmar que Jesus 
estava falando, primeiramente, de 
si próprio, e isso fica subentendido 
nos versículos iniciais de Mt 13. No 
v. 1, está escrito: Jesus saiu de casa. 
Naquele dia, Jesus saiu para pregar a 
palavra e ensinar as pessoas. O tex-
to diz que ele passou a ensinar-lhes 
por meio de parábolas. Agora, note 
como ele iniciou: O semeador saiu a 
semear (v.3 – grifo nosso). 

Embora a parábola esteja liga-
da à experiência de Cristo, em sua 
missão de anunciar o evangelho do 
reino, também diz respeito a todos 
que, em nome dele, levam as boas 
novas.3 A função do semeador é 
semear. Esta é uma função bastan-
te simples; porém, importantíssima, 

pois, se a semente não for deposita-
da, jamais existirá uma lavoura. 

Só há uma colheita porque al-
guém plantou. Por isso, a figura do 
semeador é admirável e indispensá-
vel.4 Assim diz a Bíblia: Como ouvirão 
se não houver quem pregue? (Rm 
10:14c). Neste sentido, a parábola 
do semeador, além de tratar sobre 
a disposição das pessoas para ouvir 
a palavra e perseverar nela, também 
trata sobre a disposição dos prega-
dores em levar a palavra. Assim como 
Jesus saiu para pregar a palavra, de-
vemos também estar dispostos a sair 
para anunciar o evangelho do reino. 

3. Idem, p. 258.

4. Lockyer (1999:196).
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Contudo, vale lembrar que, em-
bora o semeador seja importante, 
na parábola, ele é anônimo. Não 
há títulos nem currículos; é sim-
plesmente o semeador. Levamos a 
mais preciosa semente, mas, como 
diz Paulo: Temos este tesouro em 
vasos de barro, para que a exce-

lência do poder seja de Deus e não 
de nós (2 Co 4:7). Preguemos o 
evangelho em todo tempo; porém, 
sem vaidades, sem esperar reco-
nhecimento dos homens, sem bus-
car holofotes. Apenas sigamos o 
exemplo de Jesus, que foi o maior 
de todos os semeadores. 

01. Leia Mc 4:1-3; Mt 13:1-3, e responda: Com que objetivo Jesus 
contou a parábola do semeador? 

02. Com base em Mt 13:18-23; Lc 8:9-15, responda: Como Jesus 
explicou a parábola do semeador para os seus discípulos? Qual o 
significado de cada elemento da parábola? 

03. Após ler Mt 13:23; Mc 4:20; Lc 8:15, responda: Qual é a verdade 
principal ensinada na parábola do semeador? 

04. Leia Rm 10:14c; 1 Co 3:1-9; 2 Co 4:7, e fale sobre a importância do 
trabalho do semeador. Por que a identidade do pregador não deve 
ser enfatizada em nossa ação evangelística? 
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1. Ao evangelizar, não menos-
preze o poder da palavra. 

A palavra de Deus é comparada a 
uma semente, porque a palavra de 
Deus é viva, e eficaz (cf. Hb 4:12). Ao 
contrário da palavra do homem, que 
nada pode fazer para nos salvar, a 
palavra de Deus tem vida e gera vida 
no coração de quem nela crê.5 Em 1 
Pd 1:23, está escrito: Fostes regene-
rados não de semente perecível, mas 
imperecível, pela palavra de Deus, 
que vive e permanece para sempre. 

Ela é poderosa para salvar e 
transformar a vida do pecador (Rm 
1:16). O destaque dado à semen-
te nos impressiona. É o termo que 
mais se repete na narrativa. Qual é 
a aplicação? O evangelismo deve 
ter como única base a palavra de 
Deus. Isso é suficiente. Não são 
necessários esquemas ou artifícios 
humanos para obter sucesso na 
pregação. Só uma coisa é necessá-
ria: Pregar a palavra. Então, fale de 
Jesus para seus amigos, seus vizi-
nhos, seus familiares e para todos 

5. Kistemaker (2003:168). 

a quem tiver oportunidade de falar. 
Semeie e confie! 

2. Ao evangelizar, não discrimi-
ne o coração da pessoa. 

Apesar da eficácia do evangelho, 
o resultado dependerá da resposta 
de cada coração. Jesus apresentou 
quatro tipos de coração, que respon-
dem de quatro formas diferentes à 
mensagem do evangelho. Como sa-
ber qual é a boa terra? Que coração 
será frutífero? Não há como saber. O 
resultado é imprevisível, pois depen-
de da escolha de cada pessoa.6 

Jesus disse: Ide por todo o mundo 
e pregai o evangelho a toda cria-
tura. Quem crer e for batizado será 
salvo; quem, porém, não crer será 
condenado (Mc 16:15-16). Deus 
não faz acepção de pessoas. Ele de-
seja salvar a todos. Ao contar que a 
semente foi lançada em todo tipo de 
solo, Jesus nos ensina que devemos 
pregar o evangelho sem discriminar 
o coração do ouvinte. Devemos falar 
de Jesus em todos os lugares e a to-
das as pessoas.

6. Bruce (2009:1574).

II LIÇÕES DE JESUS NO EVANGELISMO

05.  Leia 1 Pd 1:23-25; Rm 1:16, e responda: Por que a autoridade da 
palavra deve ser destacada, em nossa ação evangelística? 
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06. Leia Mc 16:15-16 e responda: O que significa evangelizar sem 
discriminar?

DESAFIO EVANGELÍSTICO 

Você tem saído para semear a palavra de Deus? Tem produ-
zido frutos para o Senhor Jesus? Quais têm sido as prioridades 
de sua igreja? Lembre que, antes de qualquer outra função na 
igreja, somos evangelistas, pregadores da palavra, semeadores 
do Senhor Jesus. O semeador saiu. E você? Sem semeadura, não 
há colheita; sem pregação, não há conversão. Pense nisso!

Você é estratégico no reino de Deus! O Senhor da seara quer 
libertar e salvar muita gente. Para isso, ele conta com você. 
Portanto, identifique, na igreja que você congrega, um projeto 
evangelístico e se envolva. Estão sendo implantados, em nossas 
igrejas, os Grupos Pequenos. Esta é uma excelente maneira de 
semearmos a palavra de Deus. 
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Avisos e agradecimentos

Abertura

Hinos: 315 BJ - “Consagração”

 Leitura bíblica: 

Romanos 16: 25-27

Louvemos a Deus! Pois ele pode 

conservar vocês firmes na fé, de acor-

do com o evangelho que eu anuncio, 

isto é, a mensagem a respeito de Je-

sus Cristo. E de acordo também com a 

verdade secreta que nunca foi revelada 

no passado. Porém essa verdade foi re-

velada agora por meio daquilo que os 

profetas escreveram. E, por ordem do 

Deus eterno, ela se tornou conhecida 

em todas as nações, para que todos 

creiam e obedeçam. Ao Deus único e 

sábio seja dada glória para sempre, por 

meio de Jesus Cristo! Amém.

Oração

Palavra pastoral

Louvores:

Minha casa e eu

Comunhão e adoração

Minha casa e eu serviremos a Deus,

Minha casa e eu serviremos a Deus.

Como é bom sua voz sempre obedecer,

 Os seus passos seguir, seu querer 

cumprir,

 Nossas vidas consagradas no altar 

para o seu louvor.

Minha casa e eu serviremos a Deus,

Minha casa e eu serviremos a Deus.

 Como é bom sua voz sempre obedecer,

 Os seus passos seguir, seu querer 

cumprir,

 Nossas vidas consagradas no altar 

para o Seu louvor.

Bendiremos o teu nome, ó Pai.

Não há Deus tão grande como tu!

Serviremos só o Mestre.

Nos rendemos somente a ti,

Nos rendemos somente a ti,

 Nossas vidas consagradas no altar 

para o seu louvor.

Nos rendemos somente a ti.
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Minha casa e eu serviremos a Deus,

Minha casa e eu serviremos a Deus.

Como é bom sua voz sempre obedecer,

 Os seus passos seguir, seu querer 

cumprir,

 Nossas vidas consagradas no altar 

para o Seu louvor.

 Dedicação de dízimos e ofertas 

(música instrumental ou cântico)

Oferta de amor

Ministério Koinonya de Louvor

Venho, Senhor, minha vida oferecer,

Como oferta de amor e sacrifício.

Quero minha vida a ti entregar,

Como oferta viva em teu altar.

Pois pra te adorar

Foi que eu nasci.

Cumpre em mim o teu querer.

Faz o que está em teu coração.

 E que, a cada dia, eu queira mais e mais

Estar ao teu lado, Senhor.

Quão grande é o meu Deus

Soraya Moraes

Quão grande é o meu Deus! 

Cantarei: Quão grande é o meu Deus! 

 E todos hão de ver quão grande é o 

meu Deus. 

Com esplendor de um Rei, 

Em majestade e luz, 

Faz a Terra se alegrar, 

Faz a Terra se alegrar. 

Ele é a própria luz, 

E as trevas vão fugir, 

Tremer com sua voz, 

Tremer com sua voz. 

Quão grande é o meu Deus! 

Cantarei: Quão grande é o meu Deus! 

 E todos hão de ver quão grande é o 

meu Deus.

Por gerações ele é, 

O tempo está em suas mãos, 

O começo e o fim, 

O começo e o fim. 

Três se formam em um: 

Filho, Espírito e Pai, 

Cordeiro e Leão, 

Cordeiro e Leão, 

Quão grande é o meu Deus! 

Cantarei: Quão grande é o meu Deus! 

 E todos hão de ver quão grande é o 

meu Deus.

Sobre todo nome é o teu. 

Tu és digno do louvor. 

 Eu cantarei: Quão grande é o meu Deus! 

É o meu Deus! 

Quão grande é o meu Deus! 

Cantarei: Quão grande é o meu Deus! 

 E todos hão de ver quão grande é o 

meu Deus.

 Mensagem bíblica: “Minha casa, lu-

gar de proclamação!” 

Apelo e oração

Hino: 27 BJ - “Cada momento”

Bênção Apostólica
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