
O REINO DE DEUS 
 

“Coloquem em primeiro lugar nas suas vidas o Reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará 
todas as outras coisas” – Mateus 6:33. 

A biografia dos grandes vultos da História tem o sinal marcante dos seus ensinamentos. Por exemplo, é 
impossível estudar a teoria da gravitação universal separada de Newton. Einsten sempre lembrará a 
teoria da relatividade. É inaceitável não lembrar de Martinho Lutero ao estudar a Reforma Religiosa do 
século XVI. Esses e muitos outros nomes estão intimamente ligados aos seus ensinos, que deram grande 
contribuição para o progresso da cultura humana.  

Coisa semelhante se verifica na biografia de Jesus Cristo: o Reino de Deus ocupou o primeiro lugar nos 
seus ensinos.  

Tenho feito leituras de toda a Bíblia e, especialmente dos 4 evangelhos e do Novo Testamento, para 
alguns registros específicos. Esta foi uma constatação: 112 vezes aparece nos 4 evangelhos a expressão 
“Reino de Deus”, ou “Reino do Céu”. Ocorre pela primeira vez em Lucas 1:33, quando o anjo Gabriel 
anuncia a Maria o nascimento de Jesus, dizendo: “Ele será chamado Filho do Altíssimo e o seu Reino 
nunca acabará”. Outras 3 vezes são referidas por Mateus 3:2; 4:23 e Marcos 1:14, descrevendo os 
ministérios de João Batista e Jesus Cristo, que começaram anunciando o Reino de Deus. Portanto, das 
112 referências dos 4 evangelhos sobre o Reino de Deus, 108 foram ensinos diretos de Jesus. 

Marcos 1.15 registra o primeiro pronunciamento de Jesus: “Chegou a hora, e o Reino de Deus está perto. 
Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem da salvação”. 

Ao mestre e líder dos Judeus, Nicodemos, Jesus disse em João 3.3: “Eu afirmo ao senhor que ninguém 
pode ver o Reino de Deus se não nascer de novo”. 

Em Mateus 6:24, no Sermão do Monte, Jesus afirma que é impossível alguém servir a dois senhores ao 
mesmo tempo, pois detestará um e gostará do outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Então, no 
versículo 33, ele propõe o ideal supremo da vida, nesta síntese magnífica: “Coloquem o Reino de Deus 
em primeiro lugar nas suas vidas e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas as outras coisas”. 

Mas, afinal, que é o Reino de Deus? Na oração do Pai nosso, Jesus definiu a ideia básica do Reino de 
Deus. Orou assim: 

“Venha o teu Reino, seja feita a tua vontade” – Mateus 6:10. A segunda frase explica a primeira: o Reino 
de Deus se realiza na medida em que as pessoas fazem a vontade de Deus.  

Em todo o lugar onde se encontre alguém, de qualquer raça, de qualquer nacionalidade, de qualquer 
grau de cultura ou de qualquer posição social, que tome a decisão de fazer a vontade de Deus, aí está 
um súdito do Reino de Deus. Jesus foi inconfundível, muito explícito sobre essa questão. Diante de tanta 
religiosidade só de rótulo, apenas de teoria, ele esclareceu em Mateus 7.21, ali mesmo no Sermão do 
Monte: “Nem todo o que me diz ‘Senhor, Senhor’, entrará no Reino do Céu, mas somente aquele que faz 
a vontade do meu Pai que está no Céu”. 

A leitura atenta dos Evangelhos deixa clara esta verdade: Jesus veio aqui com o propósito de nos ensinar 
a viver a vida que é mais vida, resumida nesta frase: “Fazer a vontade de Deus”. 

Para concluir, mais um esclarecimento: há os que pensam que o Reino de Deus só se encontra na outra 
vida. Depois da morte é que se entra nesse Reino. Mas o Reino futuro, além do tempo, é real somente 
para os que participaram dele neste tempo. 

Só será recebido por Jesus no seu Reino Eterno, quem o recebeu aqui na terra. Só viverá com ele lá, 
quem viveu com ele aqui. Por isso, esta foi sua primeira mensagem sobre o Reino de Deus em Marcos 
1.15: “Chegou a hora, e o Reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na 
mensagem da salvação”. Vale a pena prestar muita atenção na letra do Hino 237 do Cantor Cristão: 
“Tão perto do reino, mas sem salvação! Tão perto, porém sem Jesus, sem perdão! Deixai os pecados e o 
vosso temor! Chegai-vos agora a Jesus, Salvador! Oh! Vinde a Jesus! Chegai-vos, chegai-vos ao bom 
Salvador.” É a esses que aceitaram a sua salvação, que Jesus vai receber no seu Reino celestial, como 
está escrito em Mateus 25.34: “Venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai! Venham e recebam o 
Reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo”. 
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