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Venha o teu Reino 
 

Mateus 6:10 
 

Introdução: na oração do Pai Nosso, em Mateus 6:10, Jesus nos ensina a clamar pelo Reino. Ele 
diz que nós devemos pedir ao Pai que estabeleça o seu Reino nesse mundo. O Reino não vem 
por si só, não vem como obra do acaso – é necessário um clamor apaixonado que o atraia. Da 
parte de Deus, o nosso papel é bem definido, estamos aqui como agentes do Reino de Deus e 
ver esse Reino estabelecido deve ser a nossa principal meta. Portanto, esse entendimento 
deve nos acompanhar para sempre. 

 
Nesse estudo veremos um pouco do que significa o Reino de Deus, nossa relação com ele e a 
postura que o Reino exige de nós. Basicamente, precisamos de quatro compreensões:  

 
1. O Reino tem que ser buscado – a primeira compreensão nós encontramos em Mateus 11:12. 

Ali, Jesus ensina que “desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por 
esforço, e os que se esforçam se apoderam dele”. Essa declaração nos faz entender que 
precisamos ser determinados para ver o Reino ser implantado. Jesus fala de esforço, fala de 
luta, fala de disposição. E nós só vamos nos esforçar se mantivermos o foco, se perdermos o 
alvo, deixaremos de nos dedicar. Por isso é necessário vencer os autos e baixos da alma para 
se manter voltado para esse objetivo. 

 
As demandas da vida podem ser usadas pelo inimigo para nos distrair. Satanás rouba-nos o 
foco do Reino colocando diante de nós atividades que nos levam a esquecer do Reino e do 
nosso compromisso em vê-lo estabelecido. Da mesma forma, a nossa motivação de 
permanecer no Reino e trabalhar para que ele venha vai caindo à medida que já não o vemos 
mais como prioridade. Entretanto, não podemos nos esquecer jamais que Jesus nos ensinou a 
orar ao Pai pedindo-lhe que estabelecesse o seu Reino entre nós. 

 
2. O Reino é a influência espiritual – outro entendimento que precisamos ter a cerca do Reino é 

sobre a influência espiritual exercida por ele. Paulo explica isso em Efésios 2:1-3 ao dizer que o 
“espírito da potestade do ar atua nos filhos da desobediência”. O apóstolo está falando de 
espíritos malignos que exercem influência sobre seres humanos os levando a comportamentos 
reprováveis. Em Colossenses 1:13, Paulo afirma que Jesus nos libertou do império das trevas e 
nos transportou para o Reino do Filho do seu amor. Em outras palavras, o apóstolo está 
dizendo que Deus nos libertou dessas influências malignas e passou a nos influenciar com os 
seus valores por meio do Espírito Santo.  

 
A palavra reino também significa autoridade e domínio, o que nos leva a entender que o Reino 
de Deus é o seu governo. Por isso temos que buscar o Reino de Deus e clamarmos para que ele 
venha sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre o nosso lar, nossos amigos, 
nossos familiares, etc. Porque quando o Reino de Deus vem, a influência das trevas dá lugar à 
influência do Espírito Santo. Assim entendemos que estamos no meio de uma guerra espiritual 
e por isso temos que nos esforçar para que o Reino de Deus seja estabelecido e os cativos do 
reino das trevas sejam libertados. 

  
3. O Reino é a vida de Deus – em terceiro lugar, a declaração de Paulo sobre o Reino de Deus em 

Romanos 14:17, nos leva a compreender que no Reino está a vida de Deus. O Reino não é um 
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mero conjunto de regras que devem ser cumpridas. Por isso Paulo diz que o Reino não é 
comida nem bebida, isto é, o Reino não se resume em posso ou não posso. Muitas pessoas 
têm uma ideia distorcida do que verdadeiramente é o Reino de Deus. Elas veem o Reino 
através de uma perspectiva religiosa e não conseguem enxergar a vida de Deus nele.  

 
 Por está razão o apóstolo declara que o Reino é justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Ainda 

que tenhamos que nos esforçar para que o Reino venha (já vimos isso num outro tópico), 
todavia, o Reino é para os filhos de Deus a obra da graça que nos leva experimentar a vida do 
próprio Deus. Algo que transcende o entendimento humano, pois esta vida não é carnal, mas 
espiritual.  

 
4. O Reino exige mudança de mente – em quarto lugar, depois de termos visto alguns conceitos 

sobre o Reino, veremos o que o Reino exige de nós. Em Mateus 4:17, no início do seu 
ministério, Jesus começou a pregar convocando os seus ouvintes ao arrependimento porque 
os Reino dos Céus estava próximo. Jesus estava anunciando a chegada do Reino e colocando 
um pré-requisito para se entrar nele: o arrependimento.  

 
O Reino exige uma mudança de mentalidade, é necessária uma mente renovada, e essa 
renovação começa no arrependimento, quando somos convencidos pelo Espírito Santo de que 
os nossos antigos valores já não servem mais e que precisamos dos valores de Deus. É dessa 
forma que recebemos do Pai um novo entendimento que nos possibilita viver a vida do Reino e 
ser guiado pelo Espírito Santo.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


