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As Chaves do Reino de Deus

N

ós, discípulos de Cristo, recebemos as chaves do

Reino de Deus.

“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares
na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus”. Mt 16:19.

O Reino de Deus está relacionado com o governo de Deus.
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O Eterno (YHWH) é a autoridade suprema sobre tudo que
existe, sobre o que é visível, e o que é invisível na criação:
os anjos, a humanidade, a história, as nações e os eventos
futuros.
 Sl 93:1-2 - O Senhor reina...
 Sl 97:1 O - O Senhor reina...
YHWH é o Rei do Universo e o Rei Eterno (Sl 99:1; 145:13;
146:10).
O Reino de Deus está sob o governo do próprio Deus. O
ETERNO domina todas as coisas e seres, nos céus e na terra.
Este Deus todo-poderoso decidiu, em um ato soberano de
Sua vontade, conferir ao Seu povo uma medida de Sua
autoridade para que essas pessoas possam cumprir a
vontade divina nesta terra. Essa ação é chamada de
“autoridade delegada”.
Autoridade delegada - refere-se a legalidade ou autorização
para exercer uma função comissionada por Deus. Vejamos:
 Deus deu autoridade a Adão sobre a terra. (Gn 1.28).
 Jesus deu autoridade aos seus discípulos para expulsar
demônios. (Mc 16:17).
A autoridade delegada não substitui a autoridade divina,
mas a representa em condições específicas.
BENNEDEN | As Chaves do Reino de Deus

5

Capítulo 1

Autoridade

Quando estudamos a Bíblia Sagrada entendemos que
tudo na criação pertence a Deus por direito. Acontece
que este Deus todo-poderoso, em um ato soberano de
Sua vontade, decidiu investir algumas pessoas com
uma “porção” de Sua autoridade aqui na terra.

O que isso significa?
Significa que aqueles que estão investidos de
autoridade devem expressar a vontade de Deus, no
BENNEDEN | As Chaves do Reino de Deus

6

exercício de suas funções, mantendo suas vontades
pessoais submissas ao propósito divino.
A autoridade delegada deve representar a autoridade
divina e isso implica, entre outras coisas, em dominar
o “eu”, subjugar a tendência ao autoritarismo, pelo
exercício da submissão, da obediência e do temor a
Deus, a fim de representar dignamente a autoridade
divina na terra.
É preciso humildade, submissão, respeito, temor e
obediência para ser digno de representar a autoridade
divina nesta terra.
Temos autoridade para agir naquilo que Deus nos
autorizou a fazer.
Toda missão dada por Deus é investida de autoridade.
A missão é seguida pela autoridade. Peixes nadam e
vivem debaixo d’água porque têm autoridade para
isso; o mesmo acontece com os pássaros, eles voam
porque têm autoridade para voar. Quando Deus
comissiona alguém para uma missão específica, Ele
investe o comissionado de autoridade para que possa
executar a sua missão com sucesso. Pense no trigo. A
semente do trigo tem todo o potencial para germinar
e frutificar. Quando essa semente é plantada no solo
adequado, o trigo nasce e cresce.... Mas, a semente de
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trigo não tem autoridade para frutificar bananas ou
maças. Assim acontece com o discípulo de Cristo em
sua comissão.

Autoridade delegada é o potencial manifesto para
fazer aquilo que Deus autorizou sobre a minha pessoa.
Não queira fazer algo fora de seu chamado.
Mt 28: 19 diz: “Portanto ide, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do
Espírito Santo”;
1 Co 12: 28 diz: “E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente
apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres,
depois operadores de milagres, depois dons de curar,
socorros, governos, variedades de línguas...”.

A autoridade que você recebeu de Deus é pessoal e
única. Você prosperará no ministério que corresponde
à autoridade recebida, mas não será bem sucedido em
algo que não foi autorizado a fazer.
O discípulo de Cristo tem todo o potencial para fazer o
que lhe foi comissionado por Deus. Portanto, fique no
seu lugar e avance no seu chamado. Exerça sua
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autoridade espiritual e seja bem-sucedido. Nunca
queira estar fora de seu lugar.
Quando o crente passa a fazer o que é para fazer, ele
está simplesmente manifestando a autoridade
recebida para fazer cumprir a missão delegada por
Deus.
Creia que tudo que você precisa para ser bemsucedido na sua missão já foi providenciado por Deus.
Pense nisso!
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Capítulo 2
As Chaves como Símbolo de Autoridade

As chaves do Reino dos Céus são símbolos de autoridade:
divina e delegada.

Apocalipse 1: 18 diz: “Eu sou o que vivo; fui morto, mas eis aqui
estou vivo para todo o sempre! e tenho as chaves da morte e
do inferno”.
Lucas 11: 52 diz: “Ai de vós, doutores da lei! porque tirastes a
chave da ciência; vós mesmos não entrastes, e impedistes aos
que entravam”.
Apocalipse 3: 7 diz: “Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Isto
diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de
Davi; o que abre, e ninguém fecha; e fecha, e ninguém abre”.
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Apocalipse 20: 1 diz: “E vi descer do céu um anjo, que tinha a
chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão”.

Nós, discípulos de Cristo, recebemos as chaves do Reino.
“E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares
na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus”. Mt 16:19.

Nesse contexto a “engenharia espiritual” está relacionada
com a dinâmica de “ligar e desligar” em nome de Jesus
Cristo. A igreja de Cristo está autorizada a agir na terra em
nome de Jesus.

Quem tem as chaves de algo, tem autoridade para abrir e
para fechar; portador da chave é quem diz quem entra e
quem sai.
Em Mateus 21:43, Jesus afirmou que a jurisdição do
reino seria tirada de Israel e dada a outro povo que desse
seus frutos. Este povo é a igreja. Ela, agora, é a
comunidade do reino.
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Capítulo 3
As Chaves do Reino dos Céus – I

Certa vez Jesus Cristo reuniu-se com os apóstolos e
indagou sobre o que o povo dizia a respeito Dele (Mt
16:19). Após ouvir várias respostas repassadas pelos
apóstolos, Jesus ouviu uma declaração do apóstolo Pedro,
que dizia que Ele era o Cristo prometido, o filho do Deus
vivo.
“Respondeu-lhe Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo”. Mt 16:16.

O povo disse que Jesus era
João Batista, Elias, Jeremias
ou um dos profetas. Ninguém
discerniu
que
“aquele
galileu” em figura humana
era o Prometido, o Ungido, o
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Salvador da humanidade. Somente o apóstolo Pedro fez a
confissão certa porque o Pai Celeste lhe revelou.
Após a confissão de Pedro, Jesus disse-lhe:
“Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e
sangue que to revelou, mas meu Pai, que está nos céus”. Mt
16:17.

Bem-aventurado, feliz és tu, ó Simão filho de Jonas, porque
esta confissão que fizeste não é uma ideia humana,
formada ou ensinada por relatos de homens ou pela
sagacidade da tua mente; mas meu Pai no céu te revelou,
operando em tua alma esta verdade que te era
desconhecida.
Pedro recebeu uma revelação
(chave) do Pai Celeste e em
seguida Jesus disse que daria
a Pedro as chaves do reino
dos céus...

"E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares
na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus."

A confissão de Pedro - de que Jesus é o Cristo - é a chave
mestra que abre as portas para as pessoas poderem entrar
no reino dos céus. Por outro lado, a rejeição a essa
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confissão de Pedro, fecha a porta para a entrada no reino
dos céus.
Neste sentido “chave” é uma revelação dada por Deus a
uma pessoa que está investida de autoridade para fazer
algo específico em nome de Jesus Cristo.
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Interlúdio (Selá)

Observe que Pedro declara quem é Jesus e Jesus declara
quem é Pedro.
“Pois também eu te digo que tu és Pedro (petros)¹, e sobre esta
pedra (petra)² edificarei a minha igreja, e as portas do Hades
não prevalecerão contra ela”. Mt 16:18.

Tu és petros (pedra¹) e sobre esta Petra (rocha²) edificarei a
minha igreja. Podemos interpretar essa declaração como:
“Tu és, como o teu nome significa (Petros), uma pedra
substancial de fundação”. Com essa declaração Jesus
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revelou aos apóstolos que a sua igreja seria edificada não
com pedras ou tijolos próprios das construções humanas; a
Sua igreja seria edificada com pessoas (pedras vivas).
Entretanto, ser uma “pedra substancial de fundação” não
foi uma honra exclusiva conferida ao apóstolo Pedro, mas
algo a ser compartilhado com seus irmãos apóstolos (veja
Mt 18:18; Jo 20:23; Ap 21:14).
Jesus é o alicerce de sua igreja, o fundamento, a base de
sustentação - 1 Co 3:11.
“Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que
já está posto, o qual é Jesus Cristo”. 1 Co 3:11.
“Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina”. Ef
2:20.

Jesus é o alicerce de sua igreja e os seus discípulos são as
pedras vivas da edificação, como bem disse o apóstolo
Pedro em sua 1ª epístola (1 Pe 2:5).
“... vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa
espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes
sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo”.
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Capítulo 4
As Chaves do Reino dos Céus – II

Primeiro houve a revelação do Pai Celeste a Simão Barjonas
de que Jesus era o Salvador. Esta é a chave mestra, a
revelação da Porta da Salvação: Jesus!.
A confissão de Pedro - de que Jesus é o Cristo - seria
compartilhada como sendo as chaves que abririam ou
fechariam a entrada das pessoas ao reino dos céus,
dependendo da aceitação ou rejeição dessa mensagem.

Pedro teve a oportunidade e privilégio de abrir a porta
da fé para os judeus no pentecostes (At 2), para os
samaritanos (At 8) e para os gentios (At 10; ele foi o
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instrumento de abrir a porta da fé ao mundo. Contudo,
todos os apóstolos compartilhavam desta autoridade.
A porta do reino dos céus só pode ser aberta pela chave da
palavra de Deus; e, portanto, segue-se que Pedro foi o
primeiro a usar essa chave e de lá para cá, ela é colocada,
por assim dizer, nas mãos dos pregadores da Palavra de
Deus até o fim dos tempos.
Não só os apóstolos, mas todos os cristãos possuem essa
“chave” de autoridade, em certo sentido, porque todos
podem anunciar o evangelho, abrindo assim o reino dos
céus para os que crêem em Jesus Cristo.
A revelação do Pai Celeste a Pedro foi selada com a
autoridade delegada por Jesus ao apóstolo. Jesus disse que
daria a Pedro as chaves do reino dos céus...
"E eu te darei as chaves do reino dos céus; e tudo o que ligares
na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus."

Podemos concluir que a chave da revelação recebida faz
parte do conjunto de outras chaves de comissionamento do
apóstolo Pedro, de modo que “revelação e autoridade”
para fazer a obra, estão interligadas.
A Bíblia usa a palavra “chave” como símbolo de autoridade
para abrir e fechar:
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“Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave
de Davi, que abre, e ninguém fechará, e que fecha, e ninguém
abrirá” – Ap 3: 7 b.
“Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi; ele
abrirá, e ninguém fechará, fechará, e ninguém
abrirá”[promessa a respeito do Messias] – Is 22: 22.

Não somente Pedro, mas a igreja de Cristo é detentora
das chaves do Reino de Deus nesta terra.
Veja em Mateus 16:19 que a expressão “chaves do reino”
significa a autoridade dada por Jesus ao apóstolo Pedro e,
consequentemente, aos demais apóstolos a respeito da
obra de Cristo a ser realizada nesta terra.

Observe que os textos de Mateus 18:18 e de João 20:21-23
mostram evidências de que a mesma autoridade de ligar e
desligar (abrir e fechar) conferida ao apóstolo Pedro foi
também dada aos demais membros do colegiado
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apostólico. Sendo assim, fica evidente que Jesus conferiu
aos apóstolos autoridade para dar continuidade ao Seu
trabalho na terra, pregando o Evangelho do Reino de Deus
aos homens. Neste sentido, os apóstolos tinham o poder de
abrir o reino de Deus para aqueles que compartilhavam a
confissão de Pedro de que Jesus era o Salvador e, ao
mesmo tempo, tinham o poder de fechar as portas de
entrada no Reino de Deus para aqueles que não
confessavam que Jesus era o Cristo, o Salvador.
A pregação do evangelho, até os dias de hoje, “age como
graça quando é aceita, e como juízo quando é rejeitada.
Desse modo, o posicionamento sobre o anúncio da
palavra decide, em última análise, sobre pertencer ao
reino dos céus ou ser excluído dele”.
A igreja de Jesus Cristo tem as chaves do Reino de Deus,
porém, só ensina o que Deus já ensinou e declarou em
sua Palavra! A expressão “ligar e desligar”, deve ser
entendida como “permitir e proibir”, e se refere a
autoridade da igreja de exercer disciplina, se preciso for,
sempre em conformidade com o que Deus já
estabeleceu.
Jesus não disse que Deus obedeceria tudo que a igreja
decidisse na terra, mas que a igreja deveria fazer na terra
tudo o que Deus já havia determinado no céu.
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Capítulo 5
A primeira chave do Reino de Deus

A primeira chave do Reino de Deus entregue aos apóstolos
foi a chave da pregação do Evangelho.
O Reino de Deus é misterioso e certamente há muitas
“chaves” que precisam ser conhecidas, recebidas e usadas
no exercício da engenharia espiritual, mas é a pregação do
Evangelho que abre a Porta da Salvação (Jesus – Jo 10:7).

Quando Pedro pregou a Palavra de Deus no dia de
Pentecoste, a porta da salvação foi aberta para quase três
mil pessoas. Mais tarde, Pedro pregou novamente e a porta
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da salvação foi aberta mais uma vez e o número de crentes
passou para quase cinco mil pessoas - (At 2:41; 4:4).
Conforme o mandamento de Jesus Cristo proclama-se e
testifica-se aos crentes, a todos juntos e a cada um deles,
que todos os seus pecados realmente lhes são perdoados
por Deus, pelo mérito do Salvador Jesus Cristo, sempre que
aceitam a promessa do Evangelho com verdadeira fé. Mas a
todos os incrédulos proclama-se e testifica-se que a ira de
Deus e a condenação permanecem sobre eles, enquanto
não se converterem a Jesus Cristo.
Jesus Cristo quer que anunciemos as boas novas do
Evangelho, mostrando a nossa condição espiritual diante de
Deus, condição esta, sem a intercessão de Cristo, faz com
que fiquemos debaixo da ira divina a qual será manifesta no
juízo vindouro.
Convém destacar que “dos dias de Pedro para cá, a Porta da
Salvação continua aberta”. Devemos, portanto, anunciar o
Evangelho a todos; quem crer entrará no Reino de Deus,
quem não crer ficará do lado de fora.
Recebemos de Jesus as chaves do Reino de Deus, ou seja, a
autoridade para realizar a obra de Cristo nesta terra. No
Céu, Jesus Cristo ratifica o que é feito em Seu nome e em
obediência à Sua Palavra, aqui na terra, até o dia de Seu
retorno glorioso.

Continua...
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