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A ética do reino de Deus

SÉRIE: SERMÃO DO MONTE
Rm 14:17

INTRODUÇÃO 

O sermão do monte, resume os princípios básicos da vida cristã que Jesus ensinara aos seus discípulos.
Princípios esses que os levariam a viver a vida do Reino de Deus: Justiça, paz e alegria no Espirito Santo.
(Rm 4.17) 

Nesta primeira palavra, iremos aprender onde se aplica as verdades das Bem-aventuranças. Todo país,
reino, nação, são guiados por leis. As bem-aventuranças “Éticas do Reino” se aplicam ao Reino de Deus e
aos seus representantes (súditos, discípulos) 

JESUS VEIO TRAZER O REINO DE DEUS
Todavia, se é pelo dedo de Deus que Eu expulso os demônios, então, com toda certeza, é chegado o Reino
de Deus sobre vós. (Lc.11.20) João Batista pregava o arrependimento anunciando a “chegada” do Reino
de Deus (Mt. 3.1-2). A origem do reino é o céu. Os súditos deste reino, sua natureza, e identidade, é
celestial e não terrena.

A IGREJA É O AGENTE DO REINO DE DEUS
A palavra Reino de Deus aparece mais de 140 vezes no Novo testamento, fazendo sempre menção direta
da chegada e implantação do Reino de Deus na terra. A igreja como corpo, e Jesus como cabeça, traz uma
antecipação no presente, o que será o Reino de Deus em sua plenitude no futuro. Como agentes deste
Reino foi nos dado poder para pisarmos serpentes, escorpiões e toda força do inimigo (Lc 10.19). Os
agentes do Reino ouve os aflitos e feridos de alma; tem braços e mãos fortalecidos para abençoar e curar
os doentes, olhos abertos aos necessitados e aflitos, e um coração pronto para amar, perdoar e liberar
perdão.  “Quem vive  essa realidade,  já tem o sermão das  bem-aventuranças como um princípio  de
vida!” 

O QUE VEM A SER O REINO DE DEUS?
Reino de Deus é direito de Jesus governar sobre tudo e todos, direito esse adquirido através da
sua morte, ressurreição e ascensão ao Céu. Portanto, a palavra Reino sempre se refere ao seu reinado, sua
soberania e poder, sobre toda a terra, nos céus, as coisas visíveis, invisíveis, tronos ou dominações, sejam
governos ou poderes Cl. 1.15-16. Portanto, o Reino de Deus não é um lugar geográfico, e sim um direito
conquistado por nosso Senhor Jesus Cristo, de governar.  

O SENHOR estabeleceu o seu trono nos céus e, como Rei, domina sobre tudo o que existe. Salmos 103.19

COMPARTILHAMENTO

Como agentes desse Reino presente, estamos treinando para sermos os discípulos que reinarão com Jesus
no Reino Eterno do nosso Pai? As bem-aventuranças são as boas atitudes desse discípulo que vive a vida
do Reino. Você está vivendo, praticando neste Reino presente, para Reinar eternamente com Cristo no
Reino vindouro?

CONCLUSÃO. 

Pedro afirma em 1 Pedro 2.9 que somos sacerdócio real,  nação santa,  confirmando uma profecia de
Moisés: vos sereis reino sacerdotal Ex.19.6.) A parte de Deus já fora feita através de Jesus Cristo, agora
resta-nos vivermos a plenitude desse chamado, praticando e testemunhando os princípios do sermão do
monte, virtudes de um verdadeiro cidadão do Reino de Deus que é sal e luz para este mundo.

Em  nossa  próxima  lição  iniciaremos,  mais  especificamente,  os  estudos  do  Sermão  do  Monte,  cujos
princípios fazem parte da vida de um verdadeiro cidadão do Reino do céu.
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