
Capítulo 10

BUSCAI PRIMEIRAMENTE O REINO DE DEUS

Até este ponto vimos que Deus tem a intenção de estabelecer o seu Reino na terra com Jesus Cristo 
como rei. Ele finalmente habitará em perfeito companheirismo com os homens e mulheres aos quais 
terá dado imortalidade. Estudamos como tornou-se possível esta reconciliação através da provisão 
de amor e sacrifício de Jesus. A questão ardente agora é a nossa posição frente a este glorioso 
futuro. Como podemos estar, você e eu entre todos esses que foram purificados de seus pecados e 
que serão convidados para o Reino de Deus? Tal como o título deste capítulo indica, Jesus convida-
nos a buscar o Reino de Deus (Mateus 6:33), mas como pode-se fazer isso?

Existe uma tendência crescente de ver a escolha do caminho de volta a Deus como um assunto de 
preferência pessoal. Muita gente mantém que sempre que a forma de vida de uma pessoa seja pura e 
o seu coração recto, Deus reconhecê-lo-á como base para a reconciliação com Ele. Frequentemente 
ouvimos dizer que “todos os caminhos conduzem a Deus” e “você adora-o da sua maneira e eu da 
minha, mas ambos estaremos lá no final.” Isto não é dito somente acerca das várias ramificações da 
fé cristã, mas também inclui a maioria das outras religiões.

Mas é este o critério de Deus? Não seria  sábio investigar o que ele disse acerta disto antes de 
começarmos a buscar o seu Reino?

CORNÉLIO

Gostaria de colocar na frente dos que apoiam a teoria de que “todos os caminhos conduzem a Deus” 
o caso de Cornélio. Ele era um centurião romano de carácter admirável. Na realidade teria sido 
difícil encontrar falhas no seu estilo de vida. Esta é a descrição inspirada acerca dele:

“Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, 
orava a Deus.” (Actos 10:2)

Você poderia pensar: “Que mais poderia ser pedido? Este homem era sincero e completamente 
religioso, que tinha criado a sua família na fé, e orava a Deus constantemente e era muito generoso 
com os necessitados. Quem dera que todos os homens que se dizem ser religiosos vivessem uma 
vida assim! Certamente esse homem não precisava de se preocupar com o seu futuro eterno. Se 
existe algum galardão noutra vida ele era o primeiro candidato a obtê-lo.”

Mas, qual foi a mensagem de Deus para ele? Foi que havia algo mais que ele tinha que fazer:

“Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro... Ele te 
dirá o que deves fazer.” (Actos 10:5-6, RC)

Assim,  a  sinceridade,  devoção,  caridade,  vida  devota  e  orações,  ainda  que  eram  sem  dúvida 
comendáveis, eram insuficientes para que este homem fosse aceitável perante Deus. A única forma 
pela qual um homem podia chegar-se a Deus era ao aceitar o seu Filho, e o apóstolo Pedro pode 
explicar a Cornélio como fazer isto.
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UM CAMINHO DE VIDA

O caminho da vida  é  uma figura  que pode  encontrar-se  em toda  a  Bíblia.  Nos seus  primeiros 
capítulos é nos dito que assim como existia a árvore do conhecimento existia outra árvore no Jardim 
do Éden, uma que tinha o poder de dar vida eterna a todos os que comessem do seu fruto. Este é o 
primeiro símbolo da imortalidade que Deus concederá no futuro. Mas quando Adão e Eva foram 
lançados fora da presença de Deus por causa do seu pecado, o caminho para esta árvore foi fechado 
para não voltassem a comer do seu fruto tornando-se assim pecadores imortais:

“E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada 
que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida.” (Génesis 3:24)

Note que, em linguagem simbólica, só havia um caminho para voltar à presença de Deus, o qual foi 
fechado  depois  da  queda  de  Adão;  embora  o  caminho estivesse  “guardado” no  sentido  de  ser 
preservado para ser aberto no futuro. Pela obra de Jesus este caminho foi reaberto para aqueles que 
desejam buscar Deus:

“Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por 
mim.” (João 14:6).

Na sua pregação depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos enfatizaram isto aos seus ouvintes. 
Cristo era o único em todo o mundo através do qual era possível um dia alcançar a vida eterna:

“E não há salvação em nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado 
entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.” (Actos 4:12).

Pensando bem, isto deve parecer completamente razoável. Deus dificilmente teria enviado o seu 
próprio filho ao mundo para morrer em tal agonia pelos pecados da humanidade se houvesse outro 
caminho para a redenção. Não há dúvida, por conseguinte, que a reconciliação com Deus somente 
pode encontrar-se dentro da fé cristã.

Mas, o que damos a entender por fé cristã, já que existem muitas formas de fé cristã no mundo? 
Terá  importância  qual  os  caminhos  que  transitemos  desde  que  tenha  a  etiqueta  de  cristão? 
Novamente Jesus diz-nos para termos muito cuidado. Ele certamente não visualizou mais que um 
caminho para a vida. Para Jesus, mo mundo inteiro existem somente dois caminhos, e conduzem a 
direcções opostas: um é estreito e pouco frequentado e conduz à vida, e o outro é um caminho 
espaçoso e muito transitado que conduz à destruição:

“Entrai pela porta estreita (larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição, e são 
muitos os que entram por ela), porque estreita é a porta, e apertado, o caminho que conduz para a 
vida, e são poucos os que acertam com ela.” (Mateus 7:13-14)

Não  há  dúvida  de  que  este  ensinamento  não  concorda  com a  actual  tendência  de  suavizar  as 
diferenças entre pontos de vista oposto dentro das esferas religiosas. Mas também não se pode negar 
que essa era a posição da igreja cristã original. De facto as epístolas do Novo Testamento vieram a 
existir  por  causa  deste  reconhecimento  de que existe  somente  um caminho para a vida.  Paulo 
escreveu  com  lágrimas  nos  seus  olhos  (2  Coríntios  2:4;  Filipenses  3:18),  rogando  aos  seus 
conversos que abandonassem as variações que tinham introduzido nos seus ensinamentos. Eram 
emendas que agora seriam vistas como completamente insignificantes;  mas ele viu-as como um 
assunto de vida ou de morte.  Os que tinham aderido ao novo ensinamento tinham “decaído da 
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graça” (Gálatas 5:4). Para o Paulo inspirado, assim como para o seu Mestre, havia um só evangelho 
e o menos desvio seria fatal. Leiamos a sua insistente ênfase nisto:

“Mas, ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos 
temos  pregado,  seja  anátema.  Assim,  como já  dissemos,  e  agora  repito,  se  alguém vos  prega 
evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema.” (Gálatas 1:8-9)

Assim sendo, é absolutamente certo que no que concerne o cristianismo original, todos os caminhos 
não conduziam a Deus. Há um só caminho, o qual é estreito e não permite desvios na sua rota, e só 
aqueles que o encontram e o seguem alcançarão o Reino de Deus.

Como pode encontrar esse caminho?

A BÍBLIA O ÚNICO GUIA

Os nossos estudos até agora serviram para enfatizar o lugar vital que a Bíblia tem trato de Deus com 
a humanidade. A verdadeira razão para a existência das Escrituras é dizer-nos o que Deus está a 
fazer e como podemos estar associados com o seu plano. Procurar noutro lugar o caminho para 
chegar  a  Deus,  seria  desastroso.  Ainda  assim,  sempre  que o problema da  religião  surge  quase 
invariavelmente ouvimos as pessoas começarem uma conversação ao dizer: “eu creio...” em vez de 
“a Bíblia diz...” A Bíblia contém comentários frequentes sobre a tendência de confiar nas nossas 
próprias preferências  em assuntos de crença e religião,  e assinala  quão ruinoso será  seguir  tais 
pensamentos e inclinações:

“Eu sei, ó SENHOR, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o 
dirigir os seus passos.” (Jeremias 10:23)

Mas você poderá perguntar: “E que dizer do ensino da Igreja?” Não recebeu de Cristo autoridade 
com o mesmo valor que a revelação escrita de Deus? Em resposta poderíamos perguntar: “Qual 
Igreja?” Católica Romana? Ortodoxa Grega? Protestante?” As variações de crença e culto entre os 
diferentes sectores da cristandade são enormes. Qual é a que está correcta? Já vimos que as crenças 
foram alteradas durante a história da Igreja, tornando difícil de aceitar que ainda possui o Evangelho 
original que foi anunciado por Paulo. Os cultos também foram mudados. Por acaso foi levada a 
cabo a terrível Inquisição da Idade Média com a apoio e autoridade de Jesus? Se foi a vontade de 
Deus  naquela época, porque não se realiza igualmente agora? As normas e exigências de Deus 
foram alteradas?

O facto é que, tal como vimos no capítulo anterior, o cristianismo moderno tem pouco em comum 
com a mensagem original de Cristo e dos apóstolos. Uma Igreja que alterou para além de qualquer 
reconhecimento  o  ensino  sobre  o  Reino  de  Deus  é  totalmente  improvável  que  possa  conduzir 
homens e mulheres a um destino no qual deixou de acreditar.

No que respeita a autoridade em matéria religiosa, é a Bíblia ou nada. Não existe um meio termo.  

“QUE DEVO FAZER PARA QUE SEJA SALVO?”

Este foi o clamor do carcereiro de Filipos diante de Paulo e Silas quando deu-se conta que eles eram 
pregadores enviados por Deus. A resposta de Paulo foi  imediata  e directa,  e ilustra a forma de 
conversão ao Cristianismo no primeiro século:
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“Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.”

O carcereiro claramente queria saber mais, já que o relato continua assim:

“E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa.” (Actos 16:31-32)

O resultado desta pregação foi o baptismo do homem e dos de sua casa:

“Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele 
batizado, e todos os seus.” (Actos 16:33)

Em resposta  ao  rogo  do  carcereiro,  Paulo  foi  obediente  ao  mandado  final  de  Jesus  aos  seus 
discípulos:

“Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo; 
quem, porém, não crer será condenado.” (Marcos 16:15-16)

Por conseguinte, meter o pé no caminho que leva ao Reino de Deus implica realizar dois passos: 
crer é o primeiro e baptizar-se, o segundo.

CRER EM JESUS

Crer, ou ter fé, é o verdadeiro fundamento da aceitação pela parte de Deus. Desconfiar ou duvidar 
dele e do seu propósito impede que uma pessoa se aproxime de Deus. “sem fé é impossível agradar 
a Deus” (Hebreus 11:6). Esta fé deve ser na missão do seu Filho através do qual será cumprido o 
seu propósito. 

O que um cristão precisa de saber acerca de Jesus? Existem dois aspectos principais da sua obra que 
devem ser aceites. Referindo-nos às práticas do primeiro século vemos que estes são o nome de 
Jesus e o Reino de Deus:

“Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome 
de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.” (Actos 8:12)

Estes dois aspectos contêm a totalidade da mensagem sobre o propósito de Deus para o homem. 
“As coisas concernentes ao Reino de Deus”, tal como expliquei neste livro, referem-se a tudo o que 
está relacionado com o seu plano para o futuro do homem, o qual é o tema da Bíblia.  As coisas  
concernentes ao “Nome de Jesus Cristo” são as coisas que estudamos no capítulo anterior, a cruz e 
o seu sacrifício pelo pecado que tornou possível a salvação no Reino. Ambas as partes na obra de 
Jesus devem ser entendidas e aceites por aqueles que afirmam crer nele.

ARREPENDIMENTO

Entender  e  crer  nesta  missão  dupla  de  Jesus  terá  um profundo  efeito  numa pessoa.  Haverá  a 
consciência de pecado e da separação de Deus. Uma vida de prazer tornar-se-á vazia e sem futuro, e 
a realidade e permanência da morte, uma carga que precisa de ser levantada. A vida perfeita, e o 
amor de Jesus tocarão fundo quando se der conta do que ele sofreu para tornar possível que o 
homem venha a ser imortal.
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Existe  uma palavra  usada  na  Bíblia  para  descrever  esta  mudança  –  arrependimento.  Sem esta 
mudança de coração e mente o subsequente rito do baptismo torna-se numa cerimónia somente 
exterior. Esta é a voz unânime do Novo Testamento:

“Apareceu  João  Batista  no  deserto,  pregando  batismo  de  arrependimento  para  remissão  de 
pecados.”(Marcos 1:4)

“Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo 
para remissão dos vossos pecados” (Actos 2:38)

BAPTISMO

O rito do baptismo é comumente tido como uma cerimónia pela qual uma criança dá entrada na 
Igreja.  Na realidade,  é um passo obrigatório  no caminho que leva ao Reino de Deus.  Como o 
próprio Jesus disse:

“Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino 
de Deus.” (João 3:5)

Já vimos que em qualquer parte do Novo Testamento este nascer da água é considerado como o 
seguinte passo depois da fé e arrependimento. Os Actos dos Apóstolos descreve a expansão do 
evangelho  e  é  uma  característica  constante  no  livro  que  quando  regista  uma  conversão  ao 
Cristianismo, esta vai acompanhada de uma referência ao baptismo do converso. 

Uma coisa é certa:  O baptismo era efectivo somente se era precedido de fé. Um visitante etíope que 
foi a Jerusalém, ao responder à pregação  de Filipe sobre Jesus, perguntou se podia ser baptizado. 
Filipe respondeu:

“É lícito, se crês de todo o coração.” (Actos 8:37)

Por conseguinte,  fica claro que nesses tempo o baptismo foi somente para crentes adultos. Não 
existe a mais pequena sugestão de que houvesse alguma excepção à regra.

O QUE É O BAPTISMO?

O baptismo cristão consiste na completa imersão em água de um crente que confessou ter fé em 
Jesus. Encontramos amplia evidência bíblica e histórica para isto, e o mesmo significado da palavra 
exclui qualquer outro ponto de vista. A palavra baptismo é uma forma aportuguesada da palavra 
grega que significa afundar ou submergir. Ao falar da época apostólica, a Enciclopédia Britânica 
diz:

“Na cerimónia o candidato ao batismo é submergido na água.” (14ª edição, artigo: Baptismo)

Os exemplos desta verdade abundam nas Escrituras. João baptizava em certo lugar “porque havia 
ali muitas águas” (João 3:23). Depois de Jesus ser baptizado “saiu logo da água” (Mateus 3:16). 
Filipe e o etíope “desceram à água” (Actos 8:38).

A isto pode-se adicionar o testemunho dos historiadores.  Ao referir-se ao tempo dos apóstolos, 
Mosheim disse:
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“O sacramento do baptismo foi administrado neste século fora das assembleias públicas... e se leva 
a cabo pela imersão total do corpo.” Século 1, capítulo 4)

Também Dean Stanley concorda:

“Não há dúvida de que a forma original de baptismo – o verdadeiro significado da palavra – foi a 
completa imersão em águas baptismais profundas.” (Conferências sobre a Igreja Oriental)

Por conseguinte não existe dúvida sobre a forma de baptismo praticada por Cristo e pelos seus 
discípulos.

O EFEITO DO BAPTISMO

Através do baptismo o crente faz um confissão pública de fé no que Jesus concretizou na cruz e 
identifica-se pessoalmente com este sacrifício. O efeito imediato do verdadeiro baptismo é o de 
apagar todos os pecados passados do crente, permitindo-lhe um início completamente novo de uma 
nova vida. O símbolo da lavagem em água torna-se apropriado:

“Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos  
pecados.” (Actos 2:38)

“Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados.” (Actos 22:16)

Purificado desta maneira, o crente vem a estar “em Cristo” em vez de estar “em Adão”, e todos os 
benefícios de grande alcance do sacrifício de Jesus estão disponíveis. Paulo enfatiza esta mudança 
na sua carta aos Coríntios:

“Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.” 
(1 Coríntios 15:22)

Estar “em Adão” significa possuir a inclinação natural para o pecado que foi herdada dele; e sem o 
perdão isto  resulta  em morte.  Mas todos  os  que pelo  baptismo vêm a estar  “em Cristo”  serão 
perdoados por causa dele e têm a esperança da vida eterna.

Assim sendo, o baptismo não é um ritual inecessário, mas o único meio para chegar à redenção e 
reconciliação tornadas possíveis pela morte de Cristo na cruz, e no final alcançar a sua herança no 
Reino de Deus.

O SIGNIFICADO DO BAPTISMO

A natureza vital do baptismo é sublinhada quando nos damos conta do significado que há no acto de 
imersão.  Na  sua  carta  aos  Cristãos  Romanos,  Paulo  explica  que  no  baptismo  o  crente  sofre 
simbolicamente o que Jesus viveu na realidade. Jesus morreu na cruz, foi sepultado no túmulo e 
depois  levantou-se de novo para uma nova vida.  A pessoa que é baptizada repete  isto de uma 
maneira simbólica.  Morre para a sua antiga vida, é sepultado em água e depois levanta-se do seu 
sepulcro temporal para uma nova vida. Estas são as palavras de Paulo:

“Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na 
sua morte? Fomos,  pois,  sepultados com ele  na morte pelo batismo; para que,  como Cristo foi 
ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 
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Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, o seremos também na 
semelhança da sua ressurreição, sabendo isto: que foi crucificado com ele o nosso velho homem, 
para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos; porquanto 
quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com 
ele viveremos.” (Romanos 6:3-8)

O baptismo do crente é visto deste modo como uma forma de crucificação. O velho homem(a vida 
antiga  dominada  pelo  pecado),  é  destruído  e  deixado  para  trás  nas  águas  do  baptismo.  Ao 
ressuscitar da água tem início uma nova vida, a qual por ser “em Cristo” conduzirá ao perdão e à 
vida.

Ao usar outra figura, Paulo continua a dizer que pelo baptismo mudamos de mestre e mudamos 
também  a  recompensa  do  nosso  serviço.  Ao  termos  sido  anteriormente  escravos  do  pecado  e 
recebido o seu salário, agora nos convertemos em servos de Deus para recebermos a sua bênção:

“Mas graças a Deus porque, outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à 
forma de doutrina a que fostes entregues; Agora, porém, libertados do pecado, transformados em 
servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna; porque o salário 
do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.” 
(Romanos 6:17, 22-23)

O baptismo, assim, é um passo essencial no caminho da vida.

O BAPTISMO É DERRAMAR UM POUCO DE ÁGUA NA CABEÇA?

Depois dos ensinamentos bíblicos que considerámos, não é necessário fazer esta pergunta. Todos os 
elementos do baptismo Cristão estão ausentes quando umas quantas gotas de água molham a cabeça 
de uma criança. Fé e arrependimento definitivamente não são possíveis para alguém tão jovem. 
Aspergir água não é o mesmo que imersão, pelo que o “sepultamento” com Cristo não é efectuado, 
como nem sequer tem lugar a ressurreição para uma nova vida.

Não existe a mais leve justificação Bíblica para o baptismo de crianças. Um dos teólogos do século 
XIX advertia:

“Largos números de pessoas que foram educadas na crença que as Escrituras aprovam o baptismo 
de crianças, ficam perplexas quando examinam o tema por si mesmas e descobrem que nem sequer 
é mencionado nelas.” (Dr. Ball, Morning Star, página 209, 1869)

Dean Stanley em 1879 justificou a alteração do rito original com estas palavras:

“A prática quase universal do baptismo foi aquela da que lemos no Novo Testamento... que todos os 
que eram baptizados eram submersos em água...  Mas na prática foi  alterado a partir do século 
dezassete...  Com  as  poucas  excepções  já  mencionadas,  a  totalidade  das  Igrejas  Ocidentais 
substituíram o antigo banho pela cerimónia de aspergir umas quantas gotas de água na cara. A razão 
da  mudança  foi  óbvia.  A  prática  da  imersão,  tão  apostólica  e  primitiva  como  era  foi...  foi 
particularmente inapropriada para o gosto, conveniência e sentimentos do Norte e do Oeste... Não 
há ninguém que quisesse voltar ao velho costume. Tinha sem dúvida a aprovação dos Apóstolos e 
do seu Mestre... O baptismo por aspersão foi rejeitado por todas as igrejas antigas por não constituir 
de  nenhuma  maneira  um  baptismo  verdadeiro...  [O  baptismo  por  aspersão]  é  um  exemplo 
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contundente do triunfo do senso comum e a conveniência sobre a escravidão da forma e costume.” 
(The Nineteennth Century Review, Outubro de 1879)

Se “senso comum” é alterar o rito que Deus seleccionou para ser o caminho do perdão dos pecados 
e obtenção da vida eterna,  deixo que você próprio julgue isso. Enquanto ao baptismo por aspersão 
ser  mais  “conveniente”,  os  Cristãos  bem  podem  perguntar-se  onde  estariam  se  Jesus  tivesse 
preferido a sua “conveniência” em vez de morrer  na cruz.  Todos os que afirmam seguir  Jesus 
dificilmente podem usar essa desculpa para desobedecê-lo.   

A VIDA EM JESUS

Depois do baptismo o crente, que tornou-se agora em irmão ou irmã de Cristo, começa a caminhada 
pelo caminho da vida que conduz ao Reino de Deus com pé ligeiro e um coração cheio de gratidão 
e amor a Deus e a Jesus por tudo o que eles fizeram. A posição do Cristão agora é de grande 
privilégio, mas com as responsabilidades que lhe correspondem. O breve e necessário resumo que 
se segue tenta mostrar o que envolve a vida em Cristo. 

O PERDÃO

Um Cristão não irá longe no caminho da vida antes que as palavras de Paulo se tornem evidentes:

“Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus” (Actos 14:22)

A maior tribulação para todos os verdadeiros Cristãos é a nossa própria falha em responder a Deus 
como queremos, porque ainda que a nossa vida passada tenha sido apagada no baptismo, a natureza 
humana que possuímos não foi alterada, e continuamos a pecar. Mas a grande diferença depois do 
baptismo  é  que  se  confessarmos  as  nossas  falhas  e  nos  arrependermos  delas  todos  os  nossos 
pecados serão perdoados por causa de Cristo e começamos de novo com uma folha limpa. Alcançar 
este perdão para os seus irmãos e irmãs é o presente serviço de Cristo como nosso mediador nos 
céus. A mensagem clara e reconfortante  é que não há limite para o perdão que Deus garante através 
dele.

“Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita 
de Deus e também intercede por nós.” (Romanos 8:34)

“Se, todavia, alguém pecar, temos Advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo” (1 João 2:1)

“Porquanto há um só Deus e um só Mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem” (1 
Timóteo 2:5)

A efectividade  da  mediação  de  Jesus  é  muito  maior  por  sua experiência  pessoal  nas  provas  e 
tentações da nossa natureza. Ele recorda quais são os problemas que se experimentam quando se é 
humano:

“Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser 
misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos 
pecados do povo.” (Hebreus 2:17)

“Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas; antes, foi 
ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado.” (Hebreus 4_15)
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“Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para 
interceder por eles.” (Hebreus 7:25)

O crente baptizado tem o porta-voz mais bondoso, mais compreensivo e mais efectivo de todo o 
universo para rogar pelo seu perdão, e Deus agrada-se em perdoar a pedido de seu Filho, qualquer 
pecado de que o crente realmente se tenha arrependido de ter cometido.

A ORAÇÃO

O perdão  está  disponível  gratuitamente,  mas  deve  ser  alcançado  através  de  oração.  A citação 
anterior que se refere a Cristo como nosso sumo sacerdote continua com este conselho:

“Acheguemo-nos,  portanto,  confiadamente,  junto  ao  trono  da  graça,  a  fim  de  recebermos 
misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna.” (Hebreus 4:16)

A oração é o privilégio dos irmãos e irmãs de Cristo, não só para obter perdão mas também para 
oferecer louvor a Deus e pedir a sua ajuda nas dificuldades. Todos os que têm a experiência do 
valor deste exercício dificilmente necessitarão as repetidas exortações para praticá-lo:

“Orai sem cessar.” (1 Tessalonicenses 5:17)

“Não andeis  ansiosos de coisa  alguma; em tudo,  porém, sejam conhecidas,  diante de Deus,  as 
vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças.” (Filipenses 4:6)

“Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer” (Lucas 18:1).

SEGUIR JESUS

Jesus foi antes de nós até ao final do caminho e já comeu da simbólica árvore da vida. A sua vida tal 
como é revelada nos evangelhos é o modelo para todos os que hão de seguir:

“Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus” (Filipenses 2:5)

“Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou” (1 João 2:6)

“pois... também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos” 
(1 Pedro 2:21)

O respeito  de Jesus  pelo  seu Pai,  a  sua obediência  à  vontade de Deus,  o  seu amor pelos  seus 
companheiros e a sua compaixão: tudo isto e mais foi manisfestado nos evangelhos como modelo 
para os seus discípulos de todas as eras.

OBEDIÊNCIA A CRISTO

Para além do seu exemplo, ele próprio deu mandamentos específicos que poriam à prova o amor e a 
lealdade dos seus amigos. Ele confirmou isto em várias ocasiões:

“Se me amais, guardareis os meus mandamentos.” (João 14:15)

“Se alguém me ama, guardará a minha palavra” (João 14:23)
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“Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor.” (João 15:10)

“Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando.” (João 15:14)

Não há erro na importância destas palavras. A obediência ao amo é o distintivo do discipulado, o 
critério de um verdadeiro Cristão. As gentes de hoje fogem da ideia de mandamentos. Estes são 
vistos como uma infracção à liberdade individual ou como meios de inibir a liberdade de expressão, 
e deveriam, por conseguinte, ser evadidos sempre que seja possível. Mas se os Cristãos passam por 
cima dos mandamentos de Jesus, perdem assim o direito de se chamarem Cristãos:

“Ora, sabemos que o temos conhecido por isto: se guardamos os seus mandamentos. Aquele que 
diz: Eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade.” (1 
João 2:3-4)

Em que posição ficarão os países e pessoas Cristãs se forem julgados de acordo com este critério?

OS MANDAMENTOS DE CRISTO

Muitos e diversos mandamentos de Jesus para os seus seguidores estão registados nos evangelhos, 
cobrem todos os aspectos da vida de um discípulo. Um aspecto importante é a relação do Cristão 
com os demais:

“O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem 
maior amor do que este: de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos.” (João 15:12-13)

Esse mandamento era o segundo só em relação ao dever primordial de amar e obedecer Deus:

“Amarás,  pois,  o  Senhor,  teu  Deus,  de todo o teu  coração,  de toda  a  tua  alma,  de todo o teu 
entendimento e de toda a tua força. O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há 
outro mandamento maior do que estes.” (Marcos 12:30-31)

E para mostrar que o próximo é alguém em necessidade Jesus de seguida contou a parábola do Bom 
Samaritano. (Lucas 10:27-37).

Noutra ocasião Jesus disse que ele tomava em conta qualquer obra misericordiosa que se fizesse aos 
outros como se fosse feita a ele próprio. De maneira similar, descuidar dos outros é descuidar dele:

“Em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o 
fizestes.” (Mateus 25:40)

Mas o amor ao próximo não é o único dever do Cristão. Uma série extensa de mandamentos de 
Cristo  para  os  seus  seguidores  encontra-se  no  discurso  conhecido  como “  Sermão  do  Monte” 
(Mateus 5-7). É uma descrição ampla do que Jesus espera do comportamento dos seus seguidores. 
Os temas abrangidos incluem: ira e maus pensamentos, divórcio, veracidade, paciência ante ataques 
pessoais ou insultos, generosidade para com os outros, hipocrisia, devoção, confiar nas riquezas em 
vez de depender de Deus, perseverar no caminho estreito e evitar o perigo dos falsos mestres. Muita 
gente ao ler estes mandamentos dirá: “São muito bons como ideal, mas na realidade não podem ser 
obedecidos. A sociedade simplesmente não poderia continuar se fossem obedecidos.”

Jesus não partilhava deste ponto de vista. Claramente viu o perigo de alguns dos seus seguidores 
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seriam somente Cristãos nominalmente, e concluiu o seu sermão ao enfatizar a importância vital da 
obediência. Submissão aos mandamentos que ele acabara de dar significava a entrada no Reino de 
Deus: a desobediência significava exclusão:

“Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade 
de meu Pai, que está nos céus.” (Mateus 7:21)

Para  reforçar  isto  ele  deu-lhes  uma  parábola.  Um  homem  prudente  e  um insensato  cada  um 
construiu a sua própria casa. O prudente teve muito trabalho em escavar para que os alicerces da 
casa estivessem na rocha. O insensato contentou-se em edificar directamente no solo, sem alicerces. 
A aparência exterior dos dois edifícios era igualmente boa, mas quando chegaram a chuva, o vento 
e a inundação a casa sem alicerces ruiu e foi arrastada. Estes dois homens representam as duas 
categorias de ouvintes de Cristo: O homem prudente, os que ouvem os mandamentos de Cristo  e 
obedecem-nos;  e  o  insensato,  os  que  ouvem  os  mandamento  mas  preferem  ignorá-los,  e  por 
conseguinte perecem (Mateus 7:24-27). 

Ao dizer isto não desejo dar a impressão de que é possível ganhar a vida eterna. A redenção é um 
dom de Deus, outorgado livremente através da sua graça. O erro dos fariseus foi crer que podiam 
ser aceitáveis perante Deus por suas boas obras. Mas assim como um presente pode ser condicional 
e ainda continuar a ser um presente, assim a vida eterna pode ser dada tomando em conta o uso das 
nossas capacidades e oportunidades que Deus nos deu. A parábola de Cristo, dos talentos, ensina 
isto  claramente  (Mateus  25:14-30).  Quase  as  últimas  palavras  de  Jesus  para  os  seus  amigos 
mostram que a obediência a ele em amor é a base pela qual o fruto da árvore da vida pode ser 
comido no final do percurso do Cristão para o Reino de Deus: 

“E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo 
as suas obras... Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro[que  
guardam seus mandamentos], para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade 
pelas portas.” (Apocalipse 22:12-14)

CONSTITUIR UM POVO PARA O SEU NOME

Ao julgar por estas altas normas de fé e conduta pareceria que a humanidade falhou. Semana a 
semana o mundo torna-se mais ruim, violento e materialista, e o impacto do ensino de Cristo parece 
ir desvanecendo-se. Isto é um problema real para aqueles que acreditam que um tempo de paz e 
bênçãos  para  o  mundo  chegará  através  da  expansão  gradual  da  influência  cristã.  Mas  o 
entendimento do propósito actual do Cristianismo torna compreensível a sua falta de progresso. 
Pode  ser  uma surpresa  aprender  que  a  Bíblia  não  define  o  propósito  da  pregação  como  uma 
tentativa de converter o mundo inteiro. Mas sim, é um chamamento para homens e mulheres de fé e 
amor para saírem do mundo e prepararem-se pessoalmente para o tempo do regresso de Cristo para 
estabelecer o Reino de Deus . Este é o ensino de Jesus e dos apóstolos:

“Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome.” 
(Actos 15:14)

“Se vós fôsseis do mundo, o mundo amaria o que era seu; como, todavia, não sois do mundo, pelo 
contrário, dele vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia.” ( João 15:19)

“Manifestei  o teu nome aos homens  que me deste  do mundo... não rogo pelo mundo, mas por 
aqueles que me deste... Eu lhes tenho dado a tua palavra... porque eles não são do mundo, como 
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também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal.” (João 17:6, 9, 
14-15)

“Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor; não toqueis em coisas impuras; e eu 
vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.” 
(2 Coríntios 6:17-18)

Assim, em sentido espiritual, os seguidores de Cristo estão separados do mundo, já que rejeitam as 
suas  práticas  e  influências;  mas  em  sentido  literal  permanecem  no  mundo.  Daí  que  tais 
mandamentos como os do Sermão do Monte não foram dados para regular a sociedade em toda a 
sua  extensão,  mas  como  um  código  de  conduta  pessoal  para  os  pouco  que  voluntariamente 
respondem ao chamamento para separarem-se do mundo mau no qual forçosamente têm que viver.

A ECLÉSIA

Esta ideia do chamamento para sair do mundo é perpetuado no significado do termo “eclésia”, a 
palavra traduzida “igreja” no Novo Testamento. A igreja original ou eclésia não eram um edifício 
mas sim uma comunidade de devotos  Cristãos.  Eclésia  deriva de duas palavras gregas:  ek,  que 
significa “fora de”,  e  klesis,  que significa “chamada” ou “chamamento”.  Os primeiros Cristãos 
eram por conseguinte uma comunidade dos que foram “chamados para fora”, e este processo de 
chamar para fora homens e mulheres baseado na sua fé em Jesus continua até hoje. Uma palavra 
relacionada é “santo”. No uso bíblico um santo não é alguém que foi canonizado pela Igreja, mas 
alguém que “se apartou”, sendo este o simples significado original da palavra. Assim, “santos” 
simplesmente se refere  aos membros do corpo Cristão, e deriva-se da sua separação do mundo para 
converterem-se em servos de Cristo.

A RECOMPENSA PELA OBEDIÊNCIA EM AMOR

Ainda que seja requerida disciplina diária aos seguidores baptizados de Cristo, as suas vidas ainda 
estão  cheias  de  alegria  e  paz  pois  sabem  que  as  imperfeições  no  seu  serviço  a  Cristo  serão 
perdoadas  sob arrependimento.  Sobretudo,  esperam ansiosos  pela  sua recompensa  no Reino de 
Deus. A esperança da vida eterna, participação na obra do seu Mestre quando ele voltar e a partilhar 
de  todas  as  bênçãos  do  seu  Reino  é  uma  fonte  contínua  de  feliz  antecipação.  Embora  esta 
recompensa ainda esteja no futuro, e portanto não faça parte realmente do assunto deste capítulo, 
podemos  estudá-la  neste  momento.  Buscar  o  Reino  de  Deus  em  fé  e  obediência  deve 
inevitavelmente levar a encontrá-lo.

Existe actualmente uma tendência crescente  para menosprezar a ideia de recompensa. “A virtude é 
o nosso prémio,” é dito, implicando que a esperança duma recompensa pelo serviço degrada o ideal 
Cristão. Mas o ensino está presente em toda a Bíblia. É nos dito que o Filho de Deus considerou a 
perspectiva de felicidade futura como um incentivo na sua dura vida, e é exigido de nós vê-lo como 
um exemplo do que deverá ser a nossa atitude:

“Corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e 
Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não 
fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.” (Hebreus 12:1-2)

O tempo quando se dará esta recompensa pela nossa fidelidade está claramente estabelecido nas 
Escrituras. Não é no momento da morte do crente,  mas na ressurreição, depois que Jesus tenha 
retornado à terra. O livro de Apocalipse, ao falar do tempo quando “o reino do mundo se tornou de 
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nosso Senhor e do seu Cristo,” diz que estes eventos incluirão:

“Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o 
galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos 
como aos grandes.” (Apocalipse 11:18)

A RESSURREIÇÃO

A ressurreição dos santos no regresso de Jesus à terra é ensinada com clareza em toda a Bíblia. Foi 
a esperança fervorosa expressada por todos os fieis de Deus no passado. Jó, David, Ezequias, Isaías, 
Daniel, Paulo e muitos outros referem-se a isto (Jó 14:14-15; 19:25-27; Salmos 17:15; Isaías 26:19; 
Daniel  12:2;  Filipenses  3:11;  etc.).  A  morte  é  considerada  como  um estado  de  inconsciência 
(Eclesiastes 9:5), que será interrompido pela voz de Jesus ao chamar de seus túmulos os santos de 
Deus:

“Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do 
Filho de Deus; e os que a ouvirem viverão.” (João 5:25)

“Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão 
a  sua voz e sairão:  os que tiverem feito  o bem, para a ressurreição da vida; e os que tiverem 
praticado o mal, para a ressurreição do juízo.” (João 5:28-29)

Que esta foi a esperança dos primeiros discípulos de Jesus se evidencia pela reacção deles quando 
enfrentaram a morte de alguns dos seus amados:

“Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último Dia.” (João 11:24)

“Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a 
trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; Consolai-vos, 
pois, uns aos outros com estas palavras.”(1 Tessalonicenses 4:16, 18)

O TRIBUNAL DE CRISTO

Ainda que os detalhes sobre quando, onde e como não são revelados, todos os santos ressuscitados, 
juntamente com aqueles que ainda estejam vivos no regresso de Jesus, serão reunidos diante de 
Jesus para enfrentar o julgamento das suas vidas. Paulo com frequência  relembra isso aos seus 
leitores:

“Porque importa  que todos  nós  compareçamos perante  o  tribunal  de  Cristo,  para que cada um 
receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.” (2 Coríntios 5:10)

“Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e 
pelo seu reino.” (2 Timóteo 4:1)

Em um dos seus últimos discursos aos seus discípulos Jesus comparou este evento solene com um 
pastor  que divide  o seu  rebanho misto  em dois  grupos:  ovelhas  à  sua direita  e  cabritos  à  sua 
esquerda. Ele estava a falar do tempo do seu retorno em glória para sentar-se no seu trono (o trono 
restaurado de David). Os cabritos serão expulsos da sua presença para sofrer o castigo e destruição, 
mas as ovelhas serão convidadas para o Reino que Deus preparou desde o princípio da história 
humana:
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“Vinde, benditos de meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do 
mundo.” (Mateus 25:34)

O PRÉMIO PELA FIDELIDADE

Qual é o galardão que será outorgado aos santos que sejam aceites por Jesus quando ele regressar? 
É  composto  de  muitas  facetas;  mas a  principal  é  o  dom da  imortalidade.  Então  se  cumprirão 
finalmente as palavras de Jesus:

“Eu lhes dou a vida eterna.” (João 10:28)

“A vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna.” (João 
6:40).

Paulo descreve o processo estimulante  e  dramático pelo qual as criaturas  débeis,  mortais,  com 
inclinação  para  o  pecado serão  instantaneamente  transformadas  em seres  perfeitos  de  mente  e 
corpo, apropriados para o companheirismo do Pai e de seu Filho:

“Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os 
mortos ressuscitarão incorruptíveis,  e  nós seremos transformados.  Porque é  necessário  que este 
corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. 
E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de 
imortalidade, então, se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde 
está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?” (1 Coríntios 15:52-55)

HERDAR A TERRA

Estes seres agora imortais receberão a terra como o seu lugar eterno de morada. A Bíblia nunca 
prometeu o céu como recompensa para os justos. David e Jesus concordam ao dizerem-nos isto:

“Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Os justos herdarão a terra e 
nela habitarão para sempre.” (Salmo 37:11, 29)

“Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.” (Mateus 5:5)

Você pode recordar do nosso estudo no capítulo 5 que isto é exactamente o que Deus prometeu a 
Abraão. Ele herdaria para sempre a terra na qual habitava, e também partilharia essa possessão com 
o seu grandioso descendente, Jesus, e com os seus muitos descendentes espirituais, os santos.

AS BODAS DO CORDEIRO

Dentro  deste  quadro  geral  encontram-se  vislumbres  de  outras  actividades  das  quais  os  santos 
imortais desfrutarão. Entre estes, a jubilosa união entre Jesus e os redimidos agora aperfeiçoados. A 
figura  é  de  uma  noiva  unida  com  o  esposo  numa  cerimónia  deleitosa,  com  os  anjos  como 
espectadores felizes. (Apocalipse 19:6-9). Paulo também sugere esta reunião de Cristo e os santos 
(1 Tessalonicenses 4:16-17), mas os detalhes sobre onde e quando terá lugar esta união não são 
revelados.  No  entanto,  é  nos  dito  que  neste  dia  de  suprema  felicidade  Jesus  atentará  para  os 
sofrimentos suportados na cruz e saberá que valeram a pena:

“Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.” (Isaías 53:11)
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REIS E SACERDOTES PARA DEUS

Depois que extasiante e feliz união de Jesus com a sua Esposa tenha sido celebrada, a tarefa deles 
será  de  levar  a  cabo  o  estabelecimento  do  Reino  de  Deus  na  terra,  que  terá  o  resultado  de 
transformar o mundo para que sua condição seja aquela de que falamos nos capítulo 2. Jesus será o 
rei  de toda a terra  e a administração do seu governo será  partilhada pelos seus irmãos e irmãs 
imortais. Já notamos que Isaías profetizou  a vinda de um rei que reinaria em justiça e príncipes que 
governariam em juízo. Quando vemos algumas promessas expressas de Jesus para os seus crentes 
encontramos a identidade destes assistentes.

Ao seu circulo imediato de doze apóstolos ele prometeu a supervisão das doze tribos de Israel, por 
então reunidas na sua terra e obedientes:

“Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se 
assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de 
Israel.” (Mateus 19:28)

“Vós  sois  os  que tendes  permanecido  comigo nas minhas  tentações.  Assim como meu Pai  me 
confiou um reino, eu vo-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino; e vos 
assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel.” (Lucas 22:28-30)

Mas o governarão não estará restrito aos apóstolos. Cada um dos redimidos receberá uma posição 
de autoridade sobre as nações do mundo. A promessa de Cristo “ao vencedor, que guardar até ao 
fim as minhas obras” é:

“Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá” (Apocalipse 2:26-27)

Estes seres imortais reconhecerão agradecidamente que foi através do sacrifício de Jesus que eles 
têm esta posição de governo:

“Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, 
língua, povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes;  e reinarão sobre a 
terra.” (Apocalipse 5:9-10)

Este reino de Cristo e dos santos continuará por mil anos, como lemos noutra parte de Apocalipse 
que se refere àqueles que foram considerados dignos pelo tribunal de Cristo:

“ Viveram e reinaram com Cristo durante mil anos.” (Apocalipse 20:4)

Durante o milénio o mundo será limpo de todo o pecado e maldade, convertendo-se num lugar onde 
Deus pode habitar em perfeito companheirismo com o homem. Quando este tempo indescritível de 
felicidade tenha chegado, o reino de Deus terá entrado na sua final e permanente etapa. Mas este é o 
tópico do nosso próximo capítulo.

SUMÁRIO

No capítulo 1 vimos um esboço do plano de Deus para a terra; os capítulos posteriores preencheram 
alguns dos detalhes. Espero que agora o quando bíblico completo do Reino de Deus venha à sua 
mente. Não construímos esta descrição do Reino ao escolher umas poucas passagens isoladas mas 
vendo  através  de  toda  a  Bíblia.  Visto  que  o  resultado  foi  um quadro  coerente  podemos  estar 
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confiantes de que entendemos correctamente a sua mensagem.

No início o homem caiu e o pecado e a morte entraram no mundo, com a inevitável separação do 
Deus justo. Mas no Éden Deus prometeu um redentor que destruiria o poder do pecado e finalmente 
reconciliaria o homem de novo com o seu Criador. Mais tarde Deus prometeu a Abraão que este 
libertador descenderia dele, trazendo bênçãos para toda gente e um governo para o mundo. Abraão 
também herdaria para sempre uma porção desta terra, e teria um grande número de descendentes, os 
quais, devido à mesma fé e obediência, partilhariam dessa bênção com ele. Mais tarde Deus fez 
uma promessa ao rei David que se referia a um descendente que reinaria para sempre no seu trono. 
Estas promessas deram lugar à esperança Judaica de um Messias ou Cristo que viria um dia. 

Depois vimos no Novo Testamento que Jesus foi quem veio cumprir todas estas promessas. O tema 
da sua pregação foi o Reino de Deus, tal como foi predito no Antigo Testamento. Os seus discípulos 
também pregaram um reino  literal  na terra  e  confirmaram o  ensino  de  Jesus  de  que  a  fé  e  o 
baptismo eram as condições pelas quais seria possível a participação pessoal neste Reino.

No  primeiro  advento  de  Jesus,  ele  ofereceu-se  como sacrifício  pelos  pecados  da  humanidade. 
Através dele a misericórdia de Deus estende-se a todos os que creem e obedecem ao seu Filho, a 
fim de dar-lhes a vida eterna no regresso de Jesus.

Quando Jesus vier tirará o controlo do mundo dos governos existentes e estabelecerá o Reino de 
Deus. Os santos, tendo sido imortalizados, partilharão com Jesus desta tarefa de governar a terra, 
trazendo um tempo de incomparável bênção para o mundo.

VOCÊ BUSCARÁ O REINO?

Quando você abre a Bíblia, tem em suas mãos a oportunidade de receber o dom de Deus da vida 
eterna,  tornado  possível  pela  devoção  amorosa  de  seu  Filho.  Este  livro  é  uma  tentativa  de 
humildemente expressar este propósito revelado do Todo-Poderoso, com o objectivo de estender 
uma mão de auxílio àqueles que sentem a necessidade de serem guiados através das páginas das 
Escrituras. Necessariamente,  o chamamento que fiz até aqui foi ao seu entendimento,  enquanto 
tentei  explicar  o  propósito  de  Deus  através  de  Jesus.  Mas  o  evangelho  do  reino  é  mais  que 
conhecimento mental. Também exige uma resposta emocional. Jesus morreu em agonia por você, e 
o convite de Deus é para que você creia nisto com todo o seu coração, amando e servindo a Deus, 
para que assim partilhe da vida perfeita que será vivenciada quando Jesus voltar. Um verdadeiro 
apreço pela vida e obra de Jesus pode acender uma chama no mais intimo do seu ser, a qual nada 
poderá extinguir, tornando a tarefa de seguir o Salvador tanto um prazer como um dever.

Jesus diz:

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa.” 
(Apocalipse 3:20)

Consegue ouvir o chamamento de Jesus à sua porta?
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