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“Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do 
seu amor”. Cl 1.13

Este texto é bastante interessante, pois utiliza duas palavras diferentes para de-
finir os domínios do bem e do mal. Certamente o apóstolo Paulo não usou estes 
termos de forma aleatória, ele compreendia precisamente o que estava afirmando. 
Por definição, Império e Reino possuem algumas características que as estabelece 
como formas de governo distintas, embora muitos pensem que estas duas pala-
vras possam ser consideradas sinônimos.

Veja abaixo algumas das principais diferenças entre Império e Reino:
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Batalha espiritual: 
uma guerra invisível

LIÇÃO 12       

IMPÉRIO REINO
Geralmente se estabelece à força, 

subjugando outros povos a servir o Im-
pério através da ameaça e da força mili-

tar de seu exército. 
------------------

-“O ladrão não vem senão a roubar, a 
matar e a destruir”, Jo 10.10a.

Estabelece-se de forma legítima. Em 
geral, o poder é passado de pai para fi-
lho com uma grande participação har-
moniosa do povo, pois o rei os governa 

com justiça e lhes oferece dignidade.
-------------------

“eu vim para que tenham vida e a te-
nham com abundância”, Jo 10.10b.
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Aos povos conquistados por meio de 
força bruta e submetidos ao império, 
lhes são negadas sua cultura, língua, 

religião e valores.
-------------------

“Servos dominam sobre nós; ninguém há 
que nos arranque da sua mão. Com perigo 
de nossas vidas, trazemos o nosso pão, por 
causa da espada do deserto. Nossa pele se 
enegreceu como um forno, por causa do ar-
dor da fome. Forçaram as mulheres em Sião; 
as virgens, nas cidades de Judá. Os príncipes 
foram enforcados pelas mãos deles; as faces 
dos velhos não foram reverenciadas. Aos jo-
vens obrigam a moer, e os moços tropeçaram 
debaixo da lenha. Os velhos já não têm assen-
to à porta, os jovens já não cantam. Cessou o 
gozo de nosso coração, converteu-se em la-

mentação a nossa dança”,Lm 5.8-15.

É culturalmente homogêneo, por-
tanto não há imposição, visto que to-
dos têm os mesmos costumes, fazem 
parte do mesmo povo e concordam 
com a cultura, falam a mesma língua, 

têm a mesma religião e valores. 
-------------------

“Eu neles, e tu em mim, para que eles 
sejam perfeitos em unidade, e para que o 
mundo conheça que tu me enviaste a mim 
e que tens amado a eles como me tens 

amado a mim”, Jo 17.23.

 Seu objetivo é conquistar o maior 
número possível de território, dessa 
maneira, um imperador governa, além 
de seu próprio povo, outros povos que 

não lhe pertencem.
-------------------

“Há os que até os limites removem; roubam 
os rebanhos e os apascentam. Levam o jumento 
do órfão; tomam em penhor o boi da viúva. Des-
viam do caminho os necessitados; e os miserá-

veis da terra juntos se escondem”, Jó 24.2-4.

O justo rei governa em favor de seu 
próprio povo.
-------------------

“O teu reino é um reino eterno; o teu do-
mínio estende-se a todas as gerações”, Sl 
145.13. “Eu, o Senhor, te chamei em justi-
ça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, 
e te darei por concerto do povo e para luz 
dos gentios; para abrir os olhos dos cegos, 
para tirar da prisão os presos e do cárcere, 

os que jazem em trevas”, Is 42.6,7.
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Devemos, portanto, estar atentos 
para que este império não seja capaz de 
prender, subjugar e escravizar vidas, ou 
mesmo cegar o entendimento destas 
para que não vejam e tenham revelação 
da verdade (2Co 4.4). Satanás quer in-
fluenciar religiões com suas mentiras, 
mudar culturas para que sejam peca-
minosas e forçar comportamentos. Ele 
faz isso com força e violência, às vezes 

de formas sutil, outras, revelada. No en-
tanto, Jesus, através de seu sangue, nos 
libertou das forças deste império das 
trevas e nos fez povo seu e ovelhas de 
seu pasto (Sl 100.3).

“Mas vós sois a geração eleita, o sacer-
dócio real, a nação santa, o povo adquiri-
do, para que anuncieis as virtudes daque-
le que vos chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz”, 1Pe 2.9.


