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Seminário Valores do Reino
2. Vivendo no Reino
Antes de morrer na cruz, Jesus levou aproximadamente três anos e meio pregando o
Evangelho do Reino e ensinando os princípios, os ‘mistérios’ ou segredos do Reino.
Depois da sua ressurreição, Ele ainda passou mais quarenta dias com os discípulos
"falando-lhes acerca do Reino de Deus” (Atos 1:3).
Os mistérios do Reino são apenas para aqueles que tem corações abertos, que
querem aprender sobre o Reino. Jesus falou às multidões com parábolas mas explicouas apenas aos discípulos:
Ele respondeu: “A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do Reino dos
céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade.
De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por
parábolas: 'Porque vendo, eles não vêem e, ouvindo, não ouvem nem
entendem’.
Neles se cumpre a profecia de Isaías: ‘Ainda que estejam sempre ouvindo,
vocês nunca entenderão;ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão.
Pois o coração deste povo se tornou insensível; de má vontade ouviram com os
seus ouvidos,e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com
os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os
curaria’.
Mas, felizes são os olhos de vocês, porque vêem; e os ouvidos de vocês, porque
ouvem. Pois eu lhes digo a verdade: Muitos profetas e justos desejaram ver o
que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas
não ouviram. - Mateus 13:11-17
Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem
usar alguma parábola, cumprindo-se, assim, o que fora dito pelo profeta: “Abrirei
minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do
mundo”. - Mateus 13:34 e 35
No ensinamento de Jesus, e mais especificamente nas sua parábolas e as suas
interpretações, temos os ‘mistérios do Reino’, mistérios que ‘muitos profetas e justos
desejaram ver’, ‘coisas ocultas desde a criação do mundo’.
Os mistérios ou princípios do Reino de Deus são as chaves do Reino, a revelação de
Deus, a rocha sobre qual a igreja é construída:
Respondeu Jesus: “Feliz é você, Simão, filho de Jonas! Porque isto não lhe foi
revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe
digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas
do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do Reino dos céus; o
que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra
terá sido desligado nos céus”. - Mateus 16:17 a 19
Quando nós temos a revelação dos mistérios do Reino de Deus, temos as chaves do
Reino, e aqui na terra podemos viver como filhos dos céus, assim as nossas ações
aqui na terra terão um efeito espiritual nos céus.

Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem.
- Salmo 115:16
Como filhos e filhas do Reino de Deus, não somos cidadãos deste mundo, mas sim,
cidadãos do céu:
A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o
Salvador, o Senhor Jesus Cristo. - Filipenses 3:20
Portan to, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos
santos e membros da família de Deus, - Efésios 2:19
Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de
vir. - Hebreus 13:14
Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o Reino
do seu Filho amado - Col 1:13
Quando eu vim de Nova Zelândia para o Brasil, muitas coisas mudaram na minha vida:
em vez de pagar as minhas compras com o Dólar de Nova Zelândia, eu tive que trocar
os meus Dólares para Reais e somente usar o Real; tive que parar de falar inglês e
aprender a falar português; em vez de dirigir no lado esquerdo da rua agora eu dirijo no
lado direito.
Na mesma maneira, quando nós entramos no Reino de Deus, tudo muda! Temos
um novo Rei, uma nova lei, novos deveres e novos direitos.
O Senhor Jesus deixou claro que se não estivermos prontos a nos tornarmos como
crianças, prontos para aprender os princípios do Reino, jamais entraremos no Reino
dos Céus:
Chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: “Eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais
entrarão no Reino dos céus. - Mateus 18:2 e 3
As leis espirituais deste mundo perdido não se aplicam ao cidadão do Reino dos Céus:
porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do
pecado e da morte. - Romanos 8:2
O cidadão do Reino de Deus vive na realidade das coisas invisíveis e não na tirania
das coisas visíveis:
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não
vemos. - Hebreus 11:1
O cidadão do Reino de Deus vive com novos valores, prioridades e pensamentos:
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação
da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. - Romanos 12:2
O Senhor Jesus nos ensinou a orar buscando a presença do Reino dos Céus aqui,
agora:
Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10

Já podemos ver o Reino de Deus se manifestando aqui, destruindo o Reino do maligno
e trazendo a salvação, a cura, a libertação e a restauração, porém vivemos esperando
a volta do Rei e a manifestação completa do seu Reino.
Nos próximos estudos estaremos falando sobre alguns dos valores, os mistérios do
Reino de Deus.
Completar a Prova Nº 2.

