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Expectativa do Reino

Reino de Deus – Lugar onde Deus reina de forma absoluta, onde seus valores e sua
natureza é revelada e manifesta.

Celestial e divino, personificado em Cristo, da era que virá (nova era) e associado ao
povo de Deus.

Expectativa – Situação de quem espera a ocorrência ou a probabilidade de ocorrência
de algo.

“Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor,
pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino; tu estás

acima de tudo”. (1 Crônicas 29:11)

“O Senhor reinará eternamente". (Êxodo 15:18)

O Reino de Deus foi inaugurado na terra por Jesus e foi a principal mensagem
de Jesus enquanto esteve entre nós. Ele começou seu ministério falando do Reino e o
terminou fazendo isso.

Ele dizia: "Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo". (Mateus 3:2)

Era também a mensagem do profeta João Batista, que veio antes de Jesus para
preparar o caminho. A vinda do Reino de Deus criou uma expectativa entre os judeus
nos séculos antes da chegada de Jesus. Eles conheciam profecias em que Deus
prometeu constituir seu Reino em Sião, - "Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião,
no meu santo monte". (Salmos 2:6) - e juntar os ofícios de Rei e Sacerdote em um
domínio eterno.



Os judeus suspiravam pelo cumprimento das profecias, de um regente da
linhagem de Davi. Conheciam a interpretação que Daniel fez em um sonho do rei
Nabucodonosor encerrando com a promessa que, nos dias dos reis do quarto reino
(uma referência ao Império Romano).

"Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será
destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos
esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. (Daniel 2:44)

Eles queriam um reino, precisavam de um rei, alguém que os livrasse da
opressão estrangeira e trouxesse a glória dos dias de Davi. Esperavam que o reino se
manifestasse na terra de forma visível, porém, Jesus ensinou que seu Reino era
espiritual e celestial, e não político e material.

Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de
Deus, Jesus respondeu: "O Reino de Deus não vem de modo visível, nem se
dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o Reino de Deus está entre vocês".

(Lucas 17:20,21)

Desde a história do Êxodo, Deus, O Rei, é a favor de seu povo. Ele é contra os
que os oprimem. É um Deus de guerra que lutará por eles.

O Êxodo aponta para Jesus trazendo o cumprimento do Reino, Jesus como um
segundo Moisés. Assim como Deus interveio a favor de Israel no Egito, Ele o fará por
nós através de Jesus. Ele intervirá para salvar o perdido.

Isaías e Daniel, no velho testamento, falam sobre o reino. Os profetas se
referiam à promessa do reino. Isaías falava sobre a vinda do reino ou a Era
Messiânica, das promessas que se cumpririam com a vinda do Reino:

- Deus libertará o seu povo:

Você, que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você, que traz boas
novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga-a, não tenha medo;

diga às cidades de Judá: "Aqui está o seu Deus! "



O Soberano Senhor vem com poder! Com seu braço forte ele governa. A sua
recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. (Isaías 40:9,10)

- Um novo rei davídico virá

Naquele dia o Renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o
orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. (Isaías 4:2)

- O novo rei virá com justiça e equidade para todos

mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em
favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a

terra; com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa de seu
peito, e a fidelidade o seu cinturão. (Isaías 11:4,5)

- A vinda do Espírito Santo ( Isaías 35:1-7; 43:19-20)

Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está surgindo! Vocês não o
percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.

Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei
água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu

escolhido, (Isaías 43:19,20)

- A salvação (Isaías 49:6; 51:4-6)

ele diz: "É coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as
tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei
de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até aos

confins da terra". (Isaías 49:6)



"Escute-me, meu povo; ouça-me, minha nação: A lei sairá de mim; minha
justiça se tornará uma luz para as nações.

Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará
justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente

pelo meu braço.

Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra; os céus
desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus

habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre,
a minha retidão jamais falhará. (Isaías 51:4-6)

- O novo povo (Isaías 27:12-13) Deus ajuntará seu povo.

Naquele dia o Senhor debulhará desde as margens do Eufrates até o ribeiro do
Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um.

E naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na
Assíria e os que estavam exilados no Egito virão e adorarão o Senhor no monte

santo, em Jerusalém. (Isaías 27:12,13)

- UMA NOVA ORDEM, o novo povo sarado, curado e liberto, se reunirá na Nova
Jerusalém, haverá um novo céu e uma nova terra... uma nova ordem.

A revelação bíblica da palavra de Deus, de suas promessas sobre o Reino
geram expectativas em nós, de aguardarmos a completude desse Reino, já inaugurado
com Jesus e vivenciado pela igreja cristã nos dias atuais, pelo Espírito Santo.

No novo testamento fala-se de um Reino futuro, como cumprimento da profecia
do Antigo testamento. Este Reino futuro chega, confrontando com os poderes
demoníacos - “Desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos céus é
tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele”. (Mateus 11:12)

“Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês
o Reino de Deus”. (Lucas 11:20)



João Batista batiza e unge Jesus para o ministério (Mt. 11:11-15 e Lc.16:16-17).
É o cumprimento da expectativa judaica – um mensageiro declarando a vinda do
Messias, o Reino agora na terra. O impossível quebrando as regras físicas do possível.

O Reino nos é dado de graça por Jesus e ao entrarmos pelas portas do Reino
de Deus passamos de um povo sem reino à posição de concidadãos de Deus, nossa
vida só se cumpre Nele e por Ele.

Questões e Reflexões

1. Quais expectativas nutriam os judeus sobre a vinda do Reino?

2. Quando aconteceu a chegada do Reino de Deus?

3. Como o Reino de Deus se manifesta em nossas vidas?

4. Quais são suas expectativas em continuar vivendo o Reino de Deus?


