
 



BENNEDEN 

O REINO DE DEUS 
O Governo de Deus Nesta Terra 

 

E-BOOK 2 

08/06/2022 

 

 

 

  

Este E-Book 2 faz parte de uma Série denominada de Engenharia Espiritual, disponibilizada em 
fascículos para facilitar o estudo e a aprendizagem. Direitos Reservados – By Benneden. 



2 
 

BENNEDEN | O Reino de Deus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

BENNEDEN | O Reino de Deus 

 
 

O Reino de Deus 

 

 

O conceito do reino de Deus é um dos mais 

incompreendidos da Bíblia, apesar de ser o assunto 

central dos ensinamentos de Jesus Cristo.  

 

A frase “reino de Deus” ou “reino 

dos céus” aparece 86 vezes nos 

quatro Evangelhos e noventa e oito 

vezes no Novo Testamento.  

Jesus falou consistentemente sobre 

o Reino de Deus em seu ensino, 

mas este tema continua sendo um dos mais  misteriosos, 

atraindo opiniões de teólogos, religiosos e outros. 

Entendemos que há pelos menos cinco pontos 

doutrinários que todos nós precisamos ter como 

fundamentos de nossa compreensão do “Reino de Deus”. 
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1. O Reino de Deus compreende toda criação – 

Deus é o rei absoluto do universo por direito 
inerente, por ser seu criador, dono e sustentador. 
Ele é a autoridade suprema sobre tudo que existe, 
sobre o que é visível, e o que é invisível, sobre a 
criação, os anjos, a humanidade, a história, as 
nações e os eventos futuros. Tudo, absolutamente 
tudo, é regido por Deus. (Sl 93:1-2; 97:1-2; 
99:1;146:10; Hb 1:3;11:3). 

“O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio 

subsiste por todas as gerações” (Sl.145.13). 

“O SENHOR será Rei sobre toda a terra; naquele dia, um 

só será o SENHOR, e um só será o seu nome” (Zc.14.9).  

 

A palavra reino está diretamente relacionada com 

monarquia, império, poder real, domínio. Em termos 

gerais, o  reino de Deus abrange tudo que existe,  

pois tudo está debaixo do domínio do SENHOR 

(YHWH). Em termos gerais o reino de Deus é o 

domínio soberano, universal e eterno de Deus e 

compreende toda a criação.  (Dn 2.37-44; Is 9.6,7).  

O reino de Deus é a expressão corporativa do 

próprio Deus. Portanto, a ênfase deve ser Deus, Sua 

pessoa e os Seus atributos. Quando Deus criou todas 
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as coisas, não apenas as criou pelo Seu poder, mas 

vemos também Sua natureza, Seu caráter em todas 

as coisas criadas.  

“Eu fiz a terra, e criei nela o homem; eu o fiz; as minhas mãos 

estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as 

minhas ordens”. Is 45:12. 

“Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a 

sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento”. 

Jr 51:15. 

 

De modo especial, o reino de Deus é também o 
domínio de Deus no coração dos homens que, 
voluntariamente, a Ele se submetem pela fé, 
aceitando-o como Senhor e Rei. É o reino invisível 
nos corações regenerados, que opera no mundo e se 
manifesta pelo testemunho dos seus servos (Mt 
4.17; 6:33; Lc 17.20; 4.43; Jo 18.36; 3.3-5;1Pe 
2.9,10). 

Quando o universo saiu da mente de Deus, passou a 

ser uma expressão corporativa de quem Deus é. O 

universo existe para expressar a glória de Deus       
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(Sl 19:1). Ele colocou Sua impressão digital sobre o 

domínio que  governa.  Deus também cunha Sua 

própria imagem sobre um povo e sobre pessoas 

individualmente. Este domínio é chamado reino de 

Deus, e estas pessoas são chamadas  “o povo do 

reino”. 

“... como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles 
andarei; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo”. 
2 Co 6:16. 

 

2. O Reino de Deus é misterioso. 

      O Reino de Deus é essencialmente espiritual em sua 

natureza. Por isso, para fazer parte do Reino de Deus 

é preciso nascer do Espírito (Jo 3.3,5). Ele é invisível 

no mundo, mas  manifesta-se na sociedade pelo 

testemunho dos cidadãos do Reino, os nascidos do 

Espírito. (Is. 9:6,7; Dn. 2:37-44; Mt. 4:17; 6:33; 

25:31-46; Lc. 17:20; 4:43; Jo 18:36; 3:3-5;At 28:31; 1 

Co 15:24). 

O Reino de Deus é um mistério; ele não é deste mundo 

e difere de todo sistema humano. É um reino espiritual, 

que está presente entre os homens, mas não em 

plenitude. 
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Algumas profecias bíblicas já foram cumpridas, mas a  

plenitude do reino ainda está por vir; ele se tornará 

uma realidade física na volta gloriosa de Jesus Cristo.  

Apocalipse 11:15 diz: “O Reino do mundo tornou-se o 

reino de nosso Senhor e do seu Messias, e ele reinará 

para todo o sempre”. 

Um dia Jesus trará a plenitude de Seu Reino sobre a 
Terra. Todos os poderes, autoridades, governos e todas 
as coisas opostas a Ele serão destruídos. 

 

“E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu 
grandes vozes, que diziam: O reino do mundo passou a 
ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos 
séculos dos séculos”. (Ap 11:15). 
 
“Então, ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é 
chegada a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e 
a autoridade do seu Cristo; porque já foi lançado fora o 
acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus 
os acusava dia e noite”. (Ap 12:10). 
 
“Então, virá o fim. Quando Cristo colocar todas as coisas 
sob Seus pés, então Ele entregará todas as coisas de volta 
para Deus, o Pai, e Deus será tudo em todos”. 1 Co 15:24-
28. 
 

3.O Reino tem uma lógica própria (zoelógica) 

É preciso ter uma mentalidade teocêntrica para entender 

a lógica do Reino de Deus. 
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“E não sede conformados com este mundo, mas sede 

transformados pela renovação do vosso entendimento, para 

que experimenteis qual seja a boa, agradável, e perfeita 

vontade de Deus”. Rm 12:2. 

“Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas 

justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo”. Rm 14:17. 

 

4. O Reino manifesta o poder de Deus em nosso meio. 

O Reino do Céu é uma manifestação do poder e governo 

divino em nosso meio. Deus reina sobre tudo e sobre 

todos.  

“Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em 

poder”.1 Co 4:20. 

“Todavia, se é pelo dedo de Deus que Eu expulso os 

demônios, então, com toda certeza, é chegado o Reino de 

Deus sobre vós”. Lucas 11:20. 

Nos Evangelhos há muitos eventos que apontam para o 

poder do Reino de Deus. Jesus curou enfermos e expulsou 

demônios. Ele andou sobre as águas, parou tempestades, 

multiplicou pães e peixes e ressuscitou os mortos. Mais 

tarde, Jesus derrotou a morte na cruz pelo poder de sua 

ressurreição – tudo parte do Reino de Deus quando 

entendemos que Deus reina sobre todas as coisas. 

No ministério de Jesus, os discípulos viram como 
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demonstrar o Reino de Deus às pessoas: Jesus mostrou 

bondade e graça e demonstrou como o poder de Deus 

pode destruir as obras das trevas e a morte.  

 

5. Jesus Cristo é o Fundamento do Reino de Deus 

Todo reino está sob o governo de um rei. Assim acontece 

com o Reino de Deus, Jesus é o Rei dos reis e SENHOR dos 

senhores. 

“Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e 

na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam 

dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi 

criado por ele e para ele”. Cl 1:16. 

“Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que 

já está posto, o qual é Jesus Cristo”.  1 Co 3:1. 

 

A Consumação do Reino de 

Deus 

No intervalo entre a 

primeira e a segunda 

vinda de Jesus a esta 

terra, vivemos uma fase 

pré-inaugural do Reino de Deus em relação à plenitude, 

em poder e glória, que acontecerá no porvir. 
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“E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, 

em testemunho a todas as nações, e então virá o fim”. (Mt 

24:14). 

“E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu 

grandes vozes, que diziam: O reino do mundo passou a ser de 

nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos 

séculos”. (Ap 11:15). 

Cremos que o Reino de Deus crescerá até a sua 

consumação na segunda Vinda de Jesus Cristo, quando 

o mal será completamente vencido. Naquele tempo 

surgirá um novo céu e uma nova terra para a eterna 

habitação dos remidos. (Is. 9:6,7; Mt. 4:17; 6:33;25:31-

46; Mc 1:15; Jo 18:36; 1 Co. 15:24; 1 Pe. 2:9,10; Ap. 

11:15). 

“Então, o sétimo anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no 

céu fortes vozes que proclamavam: “O reino do mundo se 

tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos 

séculos dos séculos!” (Ap 11:15). 

“E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então 

também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as 

coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos”. (1Co 

15:28). 

“E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o 

tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, 

e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e 

será o seu Deus”. (Ap 21:3). 
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Capítulo 1 

Jesus E o Evangelho do Reino de Deus 

 

 

 

A mensagem pregada por Jesus Cristo em seu 

ministério nesta terra foi a pregação do Reino de Deus. 

“Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie 

a outras cidades o evangelho do reino de Deus; porque para 

isso fui enviado”. Lc 4:43. 

“E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, 

e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do 

reino de Deus; e os doze iam com ele”.  Lc 8:1. 

 

A Chegada do Reino na Terra 

O propósito especial do Novo Testamento é o 

estabelecimento do Reino de Deus entre os homens.  

A fase neotestamentária do Reino de Deus foi 

inaugurada com a chegada do Messias: Jesus!  
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“Exulta, e alegra-te, ó filha de Sião; pois eis que venho, e 

[habitarei] no meio de ti, diz o Senhor”. (Zc2:10). 

“Alegra-te muito, ó filha de Sião; exulta, ó filha de Jerusalém; 

eis que vem a ti o teu rei; ele é justo e traz a salvação; ele é 

humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um 

jumentinho, filho de jumenta”. (Zc 9:9 – Jo12:15). 

“A qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e 

único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores” (1Tm 

6:15; Ap 19:16). 

 

 A Proclamação do Reino 

Jesus Cristo anunciava nas cidades e nas aldeias de 

Israel a vinda do Reino de Deus entre os homens. 

“O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus. 

Arrependei-vos, e crede no evangelho”.(Mc 1:15). 

“Ele, porém, lhes disse: É necessário que também às outras 

cidades eu anuncie o evangelho do reino de Deus; porque 

para isso é que fui enviado”. (Lc4:43). 

“Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, e de 

aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do 

reino de Deus; e iam com ele os doze”. (Lc 8:1). 

“...aos quais também, depois de haver padecido, se 

apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, aparecendo-

lhes por espaço de quarenta dias, e lhes falando das coisas 

concernentes ao reino de Deus”. (At 1:3 – At 8:12; 19:8; 

20:25; 28:23; 28:31). 
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Depois de sua ressurreição Jesus pregou novamente 

sobre o Reino de Deus 

No curto espaço de tempo 

entre a ressurreição e a 

ascensão de Jesus, o Senhor  

continuou enfatizando o 

tema central de sua 

mensagem em Israel: o Reino de Deus! 

“Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou 

vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por 

espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes 

ao reino de Deus”. At 1:3. 

 

Jesus mandou pregar sobre o Reino de Deus 

“E, indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus”. Mt 

10:7. 

“E enviou-os a pregar o reino de Deus, e a curar os 

enfermos”. Lc 9:2. 

 “Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão 

acrescentadas”. Lc 12:31. 

Jesus ensinou os discípulos a orar, pedindo ao Pai Celeste 

a vinda de Seu reino. 

“Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra 

como no céu”. Mt 6:10. 
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Os apóstolos pregaram sobre o Reino de Deus 

Os apóstolos deram continuidade à pregação de Jesus 

Cristo, anunciando a todos o Evangelho do Reino de Deus. 

“Pregando o reino de Deus, e ensinando com toda a 

liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem 

impedimento algum”. At 28:31. 

“Mas, como cressem em Filipe, que lhes pregava acerca do 

reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, 

tanto homens como mulheres”. At 8:12.  

“E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei 

pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto”. At 

20:25. 
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Capítulo 2 

A Comunidade do Reino de Deus 

 

 

 

O Reino de Deus e igreja são termos estreitamente 

relacionados, porém distintos. O Reino destaca o 

governo do Rei; a Igreja salienta o povo que está sob o 

governo de Cristo.  Deste modo, a igreja é a 

comunidade do Reino de Deus. 

“Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação 

santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes 

daquele que vos chamou das trevas para a sua 

maravilhosa luz”. (1 Pe 2:9).  

“Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à 

Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos; À 

universal assembléia e igreja dos primogênitos, que estão 

inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos 

espíritos dos justos aperfeiçoados”. (Hb 12:22-23). 
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A Igreja de Cristo 

Sabemos que a palavra “igreja” no sentido bíblico-

teológico significa uma assembléia universal de remidos 

chamados e estabelecidos por Jesus Cristo, batizados 

em só Espírito, formando uma nação santa, um povo de 

propriedade exclusiva de Deus. 

“Pois todos nós fomos batizados em um Espírito 

formando um corpo”. (1Co 12:13). 

“Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes 

chamados em uma só esperança da vossa vocação; um só 

Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de 

todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos”. (Ef 

4:4-6). 

 

A Comunidade do Reino 

de Deus é uma 

fraternidade espiritual, 

onde foram abolidas todas 

as divisões que separam a 

humanidade (Cl 3:11; Gl 

3:28). 

                     "Não há grego nem judeu; não há grego nem bárbaro; não 

há servo ou livre ; não há macho nem fêmea".   
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A Igreja refere-se a todas as pessoas que pertencem a 

Cristo. Ela é uma só, una, santa, apostólica e universal, 

embora fragmentada em diferentes denominações. 
 

 Há um só corpo e um só Espírito, como também 
fostes chamados em uma só esperança da vossa 
vocação (Ef 4:4); 

 Um só Senhor, uma só fé, um só batismo (Ef 4:5); 
 Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e 

por todos e em todos (Ef 4:6). 
 

A dimensão comunitária da Igreja de Cristo  

O Evangelista Lucas nos diz que a comunhão é uma das 
principais características da igreja:  

“E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na 
comunhão…” – Atos 2.42. 

A palavra comunidade é o resultado da junção de duas 
outras palavras “cum” + “unitas” que significa: “muitos 
formam uma unidade”. 

Só o Espírito Santo é capaz de criar um verdadeiro senso 
de comunidade entre os crentes. Todavia, deve existir 
um esforço de nossa parte em promover e preservar 
esta unidade. 

“Façam todo o esforço para conservar a unidade do 
espírito pelo vínculo da paz.” – Efésios 4.3.  
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“Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto 
conduz à paz e à edificação mútua.” – Romanos 14.19. 

 

O apóstolo Paulo escrevendo aos efésios diz:  

“Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual 
Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E 
há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age 
por meio de todos e está em todos.” – Efésios 4:4-6 (NTLH). 

1) De um mesmo senso de complementaridade:“um só 
Corpo…” A vida só faz sentido se for compartilhada. É a 
lógica da unidade e da comunhão que deve prevalecer 
em nossos relacionamentos.  

2) De uma mesma fonte de poder. …“Um só Espírito…”. 
Vivemos, andamos e agimos pelo mesmo Espírito. A 
comunidade do Reino opera no poder do Espírito Santo. 

3) Do mesmo futuro. …“numa só Esperança…”Deus tem 
planejado para todos nós, um futuro cheio de 
esperança: Novos céus e nova terra.  

4) Da mesma atitude de submissão. …“um só Senhor…” 
A comunidade de discípulos tem um só Senhor. Todos 
nós estamos ligados e submetidos ao Senhorio de Jesus 
Cristo. 

5) Do mesmo senso de expectativas. …“uma só Fé…” 
Acima de tudo, confiamos em Deus. O Eterno nos 
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desafia a ver a vida, não apenas como ela é, mas como  
pode ser pela fé em Deus. 

6) Do mesmo senso de identidade. …“um só Batismo…” 
O batismo é símbolo da nossa conversão, de uma nova 
vida.  

7) Do cuidado de um mesmo Pai. …“há somente um 
Deus e Pai de todos…”. Somos todos irmãos. Estamos 
todos sob os cuidados do mesmo Pai. 

 

Conclusão 

“Precisamos recuperar o senso de comunidade da igreja 
de Cristo. Não apenas para o nosso benefício, mas, 
sobretudo, em função da missão. Uma vez que a missão 
é essencial para a comunidade, e a comunidade 
essencial para a missão”. 

Neuber Lourenço Pinto Corrêa, Pastor sênior da Igreja Batista da 
Orla de Niterói –  
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Capítulo 3 

O Reino de Deus e a Missão da Igreja 

 

 

 

 

A igreja faz parte do Reino. Ela  é a comunidade de 

seguidores do Rei Jesus que estão se preparando para a 

vida plena que está por vir.  

Até que chegue a plenitude do Reino de Deus, os 

servidores de Cristo nesta terra estão mostrando aos 

outros como fazer parte desse Reino. 

“De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como 

se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de 

Cristo, que vos reconcilieis com Deus”. 2 Co 5:20. 

 

Dos dias apostólicos ao dia glorioso da volta do Rei 

Jesus, a igreja  tem uma dupla missão com respeito ao 

Reino de Deus: 

1. Expressar o Reino de Deus; 

2. Expandir o Reino de Deus.   
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Nós, discípulos de Cristo Jesus, temos a incumbência 

de manifestar o Reino de Deus na era presente, sendo  

o sal moral e a luz da verdade no meio desta geração 

incrédula e perversa. Não podemos viver conforme o 

mundo, mas procurar influenciá-lo com o nosso 

testemunho de vida cristã. 

 
 

Cada membro do Corpo de Cristo deve dispor a sua 

vida e tudo que tem na evangelização, anunciando a 

todos o Salvador do mundo, no intuito de reconciliar 

vidas com o Criador. 

 

O compromisso com a evangelização mundial, deve 

ser: ¹na missão de interceder, ²na missão de prover o 



23 
 

BENNEDEN | O Reino de Deus 

 
 

sustento financeiro, ³na missão de enviar ou na missão 

de ir e proclamar as boas novas de salvação. 

Dentro desta perspectiva, a igreja tem um chamado 
triplo como agente do Reino de Deus nesta terra:  
 
1) A igreja é chamada a proclamar o Senhor Jesus 
como único Senhor e Salvador. O âmago da sua 
proclamação é o anúncio de que, por meio de Jesus 
Cristo, há possibilidade de reconciliação com Deus, 
perdão dos pecados e salvação eterna.  
 
2) A igreja precisa discipular os novos cidadãos do 
Reino de Deus, ensinando-os a viver sob o Senhorio de 
Jesus Cristo.    
 
3) A igreja é chamada também para realizar as “boas 
obras que Deus preparou de antemão para que as 
realize” (Ef. 2:10), pois para isso foi criada. Fomos 
salvos para as boas obras. Por meio delas, o Reino de 
Deus torna-se historicamente visível como uma 
realidade presente.  
 
Observe que o testemunho evangelístico e as boas 
obras estão necessariamente ligados, não podendo 
desvincular-se um do outro sem sérios prejuízos para o 
cumprimento da missão integral da igreja. Esse 
consórcio só pode ser entendido à luz do fato de que 
Deus entrou na história, na Pessoa de Cristo, e de que 
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o poder de Deus está atuando para restaurar a 
totalidade da vida humana. 
 
A Evangelização Integral – Evangelho Pleno 
 
Primeiro, reconhecemos que a necessidade mais 
ampla e mais profunda de todo ser humano é um 
encontro pessoal com Jesus Cristo. Certamente, o 
serviço da evangelização figura como a tarefa mais 
urgente da igreja. No entanto, o evangelho é boa nova 
do Reino de Deus, e o Reino é o domínio de Deus 
sobre a totalidade da vida humana. Sendo assim, cada 
necessidade humana (não confundir com desejo 
carnal),  deve ser alcançada pela  manifestação do 
poder do Reino de Deus. A igreja, como agente do 
Reino, empenhará esforços e dons para que vidas 
sejam libertas, curadas, consoladas, orientadas, 
edificadas, amparadas e Salvas! 
 
 
E por fim, a igreja deve ter uma perspectiva 

escatológica de fé, a firme convicção de que estaremos 

diante do trono de Deus e do Cordeiro, com os remidos 

que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e 

que reinaremos com o SENHOR para sempre. Amém! 

“E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e 

reinaremos sobre a terra”. Ap 5:10. 
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Capítulo 4 

Os Desafios da Igreja 

 

 

 

A humanidade está agonizando. Nós estamos à 

beira de uma mudança social sem precedentes, uma 

transformação cataclísmica na estrutura da nossa 

civilização. Estamos vivendo o fim de uma era, tanto 

cristã quanto secular.  

Não   somos   mais   

regidos   por   ideais 

humanitários,  mas   

por   interesses pessoas 

mesquinhos;   não   

somos mais orientados 

por princípios e valores 

judaico-cristãos, mas por aquilo que nos serve de 

imediato e nos dar prazer.   
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A Igreja na Pós-Modernidade 

A igreja, em parte é vítima,  em parte é parceira dessa 

calamidade. É vítima por causa de sua ignorância 

espiritual. Há uma desorientação profunda, da 

membresia à liderança, que condiciona a igreja à 

sedução e ao engano dos servidores do Maligno. 

 

 

Na virada do Terceiro Milênio, a igreja organizada 

perdeu muito de seus atributos e de sua essência, 

tomando gradativamente a forma do mundo.  

Infelizmente muitos crentes estão seduzidos e 

amarados a este sistema enganador e perecível. Muitos 

fizeram dos interesses do mundo os seus interesses e, 

sem perceberem,  tornaram-se amigos do mundo e... 
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inimigos de Deus.  

 

As Maiores Ameaças 

Todo mal ao nosso redor faz parte de um processo 

orquestrado. A triste realidade é que a igreja foi 

enfraquecendo diante da cultura e das tendências pós-

modernas. Em vez de denunciá-las e refutá-las, ela se 

amoldou lentamente à mentalidade e aos padrões desta 

geração que, em tudo, exclui Deus. 

Diante desses males culturais que ameaçam a vida 

cristã, que atitudes o discípulo de Jesus Cristo deve 

expressar? 

Inconformismo e Separação 

A atitude fundamental deve ser o “inconformismo” do 

crente com o mundo: abster-se da mentalidade e da 

cultura do mundo.  

A igreja vive em sociedade e no meio desta geração tem 

uma dupla responsabilidade nos desdobramentos de 

sua missão.   

(1) Por   um   lado,   devemos   viver,   servir e 

testemunhar a todos a nossa fé e apresentar a todos o 

único salvador Jesus Cristo.  
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(2) Por outro lado, precisamos ter o devido cuidado para 

não sermos influenciados e nem dominados com a 

mentalidade e a cultura do mundo. Lv 18.3-4; Ez 11.12; 

Mt 6.8 - Rm 12.2. 

. 

O crente vive no mundo, ele não foge de sua missão na 

sociedade -  sabe que tem uma missão a cumprir. É uma 

fiel testemunha de Jesus Cristo e se apresenta como Sal 

e Luz nesta terra. Vive no mundo, sim, mas  não toma a 

forma do mundo – Não absorve a cultura do mundo, 

não é influenciado e nem dominado pelo sistema de 

coisas deste mundo.  

Não temos que seguir a multidão. A voz da multidão 

unida é muito forte, mas não expressa a verdade e 

jamais poderá ser comparada à Palavra de Deus. 

Vivemos dias decisivos na história da humanidade e 

Deus está convocando um povo para si. Somos 

desafiados a ser um povo separado.  

“Sejam santos, porque eu sou santo” (Lv 11.45; 1 Pe 1.15-

16).  

 

Está lançado aqui o chamado para expressarmos um 

inconformismo radical à cultura dominante no mundo. 
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Está lançado o convite para desenvolvermos uma 

contracultura cristã, poderosa e transformadora: O 

Evangelho do Reino de Deus.  

Somos sal e não compartilhamos da degradação moral 

que assola a humanidade; somos luzeiros neste mundo 

tenebroso. Os discípulos de Cristo não podem dançar 

conforme a música e não podem ser como   folhas secas   

agitadas   pelo   vento da opinião pública. Não! Os 

crentes precisam ser inabaláveis como rochas dentro de 

um rio. Temos que aprender a nadar contra a 

correnteza, ou seja, contra a tendência do mundo. Não 

somos peixes mortos que flutuam na corrente do rio 

(somente peixes mortos seguem a correnteza).  

Diante das  tendências   mundanas que ameaçam 

subjugar a fé cristã (pluralismo, materialismo, marxismo 

cultural, relativismo, narcisismo, etc.), somos chamados 

a um inconformismo radical. 

 Diante   do   desafio   do  pluralismo, devemos ser uma comunidade 

que tem uma mesma linguagem e que prega a verdade: Só Jesus 

Cristo Salva!  

 Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade 

de simplicidade e de contentamento,    considerando que somos 

peregrinos aqui.  

 Diante do desafio  do relativismo, devemos ser uma comunidade 

de obediência a Deus.  
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 Diante do marxismo, devemos ser uma comunidade que vive a 

cultura do Reino de Deus – a igreja é a comunidade do Reino. 

 Diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de 

amor fraternal, de amor ao próximo.  

 

Os discípulos de Jesus Cristo são a comunidade do Reino 

de Deus nesta terra. Cada um de nós precisa comportar-

se como cidadão do Reino, esforçando-se para ser mais 

parecido com o nosso Rei, Jesus Cristo: “conforme à 

imagem de seu Filho”, na forma de pensar, de sentir e 

de agir (Rm 8.29).  

 

Se falharmos em nossa missão o mundo ficará cada vez 

mais  tenebroso e podre... e as consequências serão 

ruins para todos. 

 

De João Batista aos Nossos Dias 

João Batista foi o precursor do Messias. Ele preparou o 

povo para a vinda daquele que traria o Reino de Deus a 

esta terra. 

Nos dias de João Batista o povo de Israel saia da cidade 

e caminhava até o deserto porque queria ouvir a 

palavra de Deus. Muitos judeus estavam cansados das 

leituras e dos comentários sem vida, pregados nas 

sinagogas judaicas.  
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Os judeus afluíam de todos os lugares para ouvir o 

profeta João Batista porque sabiam que Deus falava 

através de sua boca. No deserto da Judeia podiam 

encontrar respostas e toda a orientação divina que 

necessitavam.  

Hoje o mundo está reverberando muitas vozes de 

políticos, estadistas, líderes, cientistas, economistas e 

muitos outros especialistas, nos mais diversos 

segmentos da vida. Mas, a carência espiritual das 

pessoas não é diferente. Nunca, em toda a história da 

humanidade, estivemos tão vazios e sem propósitos. 

Corremos muito e não chegamos a lugar nenhum. Por 

isso, as pessoas ainda buscam as igrejas, esperando 

encontrar ali o que não encontram em nenhum lugar. 

Ninguém entra em uma congregação em busca de 

rituais vazios como suas almas. E nem tampouco 

buscam entretenimento, isto o mundo tem de sobra e 

para todos os gostos.  As pessoas esperam o 

sobrenatural, a cura, o milagre de Deus. Elas  estão em 

busca de uma orientação que venha do céu, pois não 

encontram mais respostas na terra; elas buscam alguém 

com autoridade espiritual para lhes trazer uma palavra 

libertadora, de poder e de esperança. 
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Amados irmãos! Somos a comunidade do Reino de Deus 

nesta terra. Recebemos  o poder do Espírito Santo para 

testemunhar de Cristo a toda criatura; recebemos dons 

espirituais e a promessa de que o Senhor Jesus estará 

conosco até a consumação dos séculos. Portanto, 

sejamos sal e luz, o tempo todo, em toda parte. 

Façamos parte da Revolução da Fé! 

 

 

 

Continua... 
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