O Estabelecimento do Reino/da Igreja
O reino/a igreja sempre existiu como propósito. Por toda a eternidade, ele existiu nos planos e
propósitos de Deus (cf. Efésios 3:10, 11).
Ele existiu como promessa. Por todo o Antigo Testamento, o reino/a igreja existiu como profecias e
como promessa. Isaías disse que nos últimos dias a casa do Senhor se estabeleceria e que a palavra do
Senhor sairia de Jerusalém (Isaías 2:2, 3; 1 Timóteo 3:15 identifica a casa do Senhor como a igreja).
Daniel profetizou que o reino de Deus seria estabelecido nos dias do Império Romano (cf. Daniel 2:44).
Ele existiu como preparação. Cristo começou Seu ministério pessoal durante os dias do Império
Romano. Durante Seu ministério pessoal, o reino/a igreja existiu como preparação. Jesus e João Batista
pregaram que o reino estava “próximo” (quase lá; Mateus 4:17; 3:1, 2). Jesus enfatizou que Seu reino
era uma instituição espiritual (João 18:36) e usou os termos “reino” e “igreja” alternadamente (Mateus
16:18, 19).
Jesus disse que Seu reino seria “com poder” (Marcos 9:1). Após Sua ressurreição, Ele disse aos
discípulos que o poder viria quando o Espírito Santo descesse e eles fossem Suas testemunhas
começando em Jerusalém (Atos 1:6–8). Deveriam esperar em Jerusalém até que esse poder viesse; nessa
hora, o arrependimento para a remissão dos pecados seria pregado em Seu nome “começando de
Jerusalém” (Lucas 24:45–49).
Ele existiu (e continua existindo) em poder. O Espírito Santo veio no primeiro dia de Pentecostes após
a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo (Atos 2:1–4). Conseqüentemente, veio o poder, e o
reino/a igreja foi estabelecido.
Como Isaías e Jesus predisseram, a pregação do evangelho começou em Jerusalém (Atos 2:29–38).
As pessoas que creram, se arrependeram e foram batizadas foram acrescentadas ao reino/à igreja
(Atos 2:41, 47). A partir daí, o reino/a igreja é descrito como algo já existente (Atos 5:11; 8:1, 3;
Colossenses 1:13; Hebreus 12:28; Apocalipse 1:6).
Agora, Cristo está reinando no céu e continuará reinando até que volte no fim dos tempos (cf.
1 Coríntios 15:24–27) para levar consigo Seus seguidores fiéis para o céu (João 14:1–3).
Você está no reino/na igreja de Cristo?
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