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Sabemos o quanto os políticos podem ser corruptos, pois vi-

vemos em um país que infelizmente sofre muito deste mal. Na 

Bíblia Sagrada também existem muitos relatos de reis que se 

corromperam e perderam seus padrões éticos e morais, dentre 

eles podemos destacar o rei Manassés de Judá e o rei Jeroboão 

de Israel, que por se desviarem dos padrões divinos, levaram o 

povo todo a pecar e enfurecer ao Senhor.

As Escrituras, entretanto, também apontam para um Reino 

de paz que se estabelecerá futuramente: O Reino de Jesus Cris-

to! Para sabermos mais sobre este Rei vamos estabelecer aqui 

alguns tópicos demonstrando os aspectos de seu Reino.

• SEU REINO É ETERNO E NÃO PODE SER DESTRUÍDO - “Eu 

estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas 

nuvens do céu um como o filho do homem; e dirigiu-se ao an-

cião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, 

e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas 

o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não pas-

sará, e o seu reino, o único que não será destruído”, Dn 7.13,14;

• O REINO DE JESUS JÁ ESTÁ PRESENTE, MAS NÃO EM SUA 
PLENITUDE - Existe uma tensão entre as duas coisas. Quan-

do Jesus Cristo veio para morrer, ele declarou diversas vezes “é 

chegado o Reino”, porém precisamos entender que seu Reino 

de fato se estabelecerá quando Ele vier novamente e destronar 

o poder das trevas;

• O REINO DE CRISTO SERÁ UNIVERSAL - Os povos e nações 

de todas as línguas vão servir a Jesus (Dn 7:14). Diante dEle todo 

joelho se dobrará (Fp 2,9-11). Não haverá nada e nem ninguém 

no universo que não se prostre diante do governo absoluto de 

Cristo;

• SEU REINO SERÁ ESTABELECIDO COM JUSTIÇA E JUÍZO 
SOBRE TODO O MUNDO - “Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles 

tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até ao 

fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de 

todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo; o seu 

reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe 

obedecerão”, Dn 7,26,27;

• O REINO DE JESUS SERÁ COMPARTILHADO COM SEUS 
SANTOS - (Dn 7.18, 22) A igreja não apenas estará no céu, mas 

também em trono. Além de servir o rei, também será co-regen-

te com Ele. Não apenas seremos glorificados, mas também 

exaltados. Quando Cristo voltar a igreja estará para sempre com 

ele, em uma festa que nunca vai terminar (v. 18), a mesma igreja 

mártir, será a igreja honrada (v. 22).

Este é o Reino que nos espera futuramente, um reinado de 

paz, justiça e juízo! Porém enquanto estamos nesta terra, temos 

o dever de buscar este Reino e orar para que Ele venha e se 

estabeleça entre nós. 

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que nos céus, santifi-

cado seja o teu nome. Venha o teu Reino. Seja feita a tua vonta-

de, na terra como no céu”,  Mt 6.9,10.

ASPECTOS DE JESUS CRISTO E SEU REINO

Fonte Consultada:

 http://hernandesdiaslopes.com.br/

#conectou?

4º Trimestre de 2020: Ética Cristã: os desafios do comportamento 

na atualidade

Página 1  de 1

A ÉTICA CRISTÃ E A POLÍTICA


