
O REINO DE DEUS E A RELIGIÃO 

Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? 

Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? (Mt 11.7-8). 

Queridos, o conceito de religião envolve a tentativa do homem pecador se aproximar de Deus, sempre 

buscando o seu favor, mesmo sem conhecer as leis que regulamentam o seu reino, e, consequentemente, 

sem obedecer aos seus mandamentos. Nesse sentido, o cristianismo não é uma religião, e sim a chegada 

efetiva do reino de Deus entre nós, conforme anunciado por João Batista e confirmado pelo próprio Senhor 

Jesus. A questão é: assim como naquele tempo, quando as multidões saíam para ver João Batista, mesmo 

sem entender a sua pregação de que o reino de Deus era chegado, será que as multidões de religiosos que 

entopem as igrejas estão buscando o reino de Deus? Ou melhor, será que elas sabem o que é o reino de 

Deus? Vamos relembrar um pouco. Desde o Velho Testamento Deus declarou que exerceria o seu reinado 

através de um rei escolhido (Is 9.6-7). No Novo Testamento, ficamos conhecendo o Rei Jesus, o soberano 

designado, ungido pelo Espírito Santo (Lc 3.21-22), aquele que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, onde 

está entronizado como governador sobre todas as coisas (Mt 28.18; Cl 1.13). Sabemos que ele virá buscar 

os seus eleitos, aos quais promete bênçãos eternas, porém, precedidas por um conflito temporal com o 

mundo de trevas, resultante da salvação do pecado e da reconciliação com Deus Pai. Portanto, pelas 

Escrituras, também sabemos que, embora o reino de Deus seja futuro em sua plenitude, ele já é presente. 

O Messias chegou, consumou a sua obra e subiu ao céu com a promessa de que virá buscar os seus eleitos, 

aqueles que, porque foram salvos, cumprem os seus mandamentos. Por isso, como há uma vida presente 

no reino, a sua mensagem não é somente de misericórdia, mas também de julgamento, na forma como 

João Batista, aquele a quem as multidões saíram a ver, disse que seria (Mt 3.1-12). De forma diferente, 

como constatamos, a religião oferece, e os religiosos buscam, apenas a misericórdia, ignorando a 

mensagem de juízo.  No reino de Deus, aqueles que obedientemente recebem a palavra de Jesus, e põem 

a sua confiança nele, encontram misericórdia, ao passo que aqueles que assim não o fazem, encontram 

juízo. Logo, se não é objetivo da religião, é tarefa da Igreja fazer visível o reino de Deus e a sua justiça, 

por meio da vida e testemunho dos crentes fiéis. Com esse entendimento, precisamos fazer uma 

autoavaliação honesta. Que saístes a ver? O que realmente se busca é o reino de Deus e a sua justiça, ou 

estamos na igreja apenas buscando as misericórdias, os favores prometidos pela religião, e não pelo 

evangelho do reino de Deus? Reflitam nestas coisas! 
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