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RESUMO 
 
 
 
 
 
 

O respectivo trabalho aborda uma perspectiva do Reino de Deus, do Evangelho e da 

igreja. Ele tem como objetivo apresentá-la de forma discursiva, tendo por base a 

teologia bíblica e a análise exegética do ponto de vista dos evangelhos sinóticos. O 

método utilizado foi a pesquisa bibliográfica. As principais referências foram N.T 

Wright, Timothy Keller, Michael W. Coheen l, George Eldon Ladd e Renê Padilla. O 

trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro versa sobre algumas iniciais a 

respeito do tema proposto. O segundo capítulo conceitua os principais termos da 

pesquisa: Reino de Deus, Evangelho, igreja e missão. No terceiro capítulo é discutido 

e analisado o Reino de Deus na dimensão da esperança presente no contexto dos 

Evangelhos segundo Mateus, Marcos e Lucas. Por fim, a conclusão propõe que a 

proclamação do evangelho do ponto de vista das práxis e da missão de Deus no 

mundo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Evangelho, Reino de Deus, Missão, Igreja e Teologia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The respective work addresses a perspective of the Kingdom of God, the Gospel and 

the church. It aims to present it discursively, based on biblical theology and exegetical 

analysis from the point of view of the synoptic gospels. The method used was 

bibliographic research. The main references were N.T. Wright, Timothy Keller, Michael 

W. Goheen, George Eldon Ladd and Renê Padilla. The work is divided into three 

chapters. The first deals with some initials on the proposed theme. The second chapter 

conceptualizes the main terms of the research: Kingdom of God, Gospel, church and 

mission. The third chapter discusses and analyzes the Kingdom of God in the 

dimension of hop present in the context of the Gospels according to Matthew, Mark 

and Luke. Finally, the conclusion proposes the proclamation of the gospel from the 

point of view of God’s praxis and mission in the world.  

 
KEYWORDS: Gospel, Kingdom of God, Mission, church and theology. 
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INTRODUÇÃO 

O reino de Deus, Evangelho e Igreja são expressões muito importantes 

para o Cristianismo e para a Teologia, Alguns teólogos como George Eldon 

Ladd, consideram-nos como temas centrais para a compreensão da História da 

Redenção. Essa pesquisa buscou abordá-los dentro de dois campos, o primeiro 

é o aspecto missional e o segundo e a partir dos Evangelhos sinóticos 

O título “Reino de Deus, Evangelho e Igreja em Perspectiva missional” 

remete o Leitor a procurar entender, de forma sistemática o significado de ser 

missional, sua importância para a compreensão do Reino de Deus nas duas 

dimensões do “já, e do ainda não”, o poder das ações do Evangelho, proclamado 

pela agente do Reino que é a igreja. Pois Ser missional neste aspecto aqui 

significa a continuação da missão de Deus no Mundo, está é uma dimensão das 

práxis cristãs, e da missão da Igreja hoje. 

A pesquisa foi norteada pelas seguintes questões: Quais são os 

significados das expressões Reino de Deus, Evangelho, Igreja, Missão a partir 

de fundamentação bíblica e teológicas? Como esse significado pode ajudar na 

compreensão da Igreja hoje no aspecto missional e qual a sua importância na 

continuação da obra de Jesus no Reino de Deus do “Já” (era presente)? Em que 

medida e em quais condições a perspectiva missional a partir do evangelho de 

sinóticos, pode contribuir para a realização da vida cristã práxis e missão da 

igreja hoje em reconciliar a Criação e a humanidade a Cristo?  

Como hipótese, assume-se que, a perspectiva missional apresenta-se 

como o centro da compreensão missão de Deus na história da criação e da 

Redenção. Nota-se, ainda que não se percebeu a importância da perspectiva 

missional para a vida cristã práxis e para o cumprimento da missão da igreja 

hoje. Portanto, esse trabalho pretende apresentar contribuições acadêmicas 

com proposito de apresentar a importância das práxis cristãs e a missão da 

igreja. 

Diante do contexto de crescimento e expansão do Cristianismo percebe-

se que os fenômenos sociais, histórico-culturais interferiram na perspectiva da 

missão. Por isso, o tema desta pesquisa desperta interesse em verificar se o 
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fizer teológico é importante para tal. A fim de contribuir, essa abordagem nasce 

da motivação em relação aos temas analisados. 

A motivação principal do presente trabalho é contribuir para que o leitor 

que busca conhecer os aspectos que norteiam as práxis cristãs e a missão da 

Igreja hoje em perspectiva missional nos Evangelhos sinóticos. 

Neste trabalho foram consultados os respectivos autores e suas obras:, 

Analzira Nascimento, Evangelização ou colonização; Timothy Keller, Igreja 

Centrada; N.T. Wright Lucas para Todos; Rienecker, Fritz Comentário Bíblico 

Esperança Lucas e Mateus; Claiton André Kunz, As parábolas de Jesus e seu 

ensino sobre o reino de Deus e George Eldon Ladd Teologia do Novo 

Testamento; Michael W. Goheen, A missão da Igreja Hoje; Colin Brown e Lothar 

Coenen, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. O aporte 

teórico oferecido por essas obras contribuiu para o desenvolvimento dessa 

pesquisa oferecendo referencial para relacionar e entender os assuntos 

abordados em cada um dos capítulos. 

O trabalho está dividido da seguinte forma: No primeiro capítulo, 

“Provocações Iniciais”, são apresentadas três temáticas: “O crescimento da 

missão em aspectos históricos cultural e a colonização como ameaça da 

perspectiva missional”; “ A missão e a Igreja em perspectiva” e “O Reino de Deus 

e as duas eras na perspectiva da Igreja missional”. No segundo capítulo, são 

apresentados os conceitos: “Definições e Fundamentação Bíblica”, destacando 

as expressões: Reino de Deus, Evangelho, Igreja e Missão. O terceiro capítulo: 

“O reino de Deus e a Missão da Igreja na perspectiva dos Sinóticos”, nesse 

aspecto considerou os seguintes tópicos: O reino na dimensão da esperança 

presente, e o Reino da esperança presente que busca. A conclusão aponta para 

uma direção práxis que é semelhante a que Jesus realizou, desta forma alguns 

apontamentos são realizados como sugestão de práxis na dimensão do Reino. 

Assim, o presente trabalho deixa algumas contribuições a respeito do Reino de 

Deus. 
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CAPÍTULO 1 

 

PROVOCAÇÕES INICIAIS 

 

O objetivo deste capítulo é descrever as provocações iniciais, compreende-

se que o crescimento e expansão do cristianismo é marcado por eventos sociais 

que ocorrem a partir das mudanças históricas e culturais. Para tal, as 

provocações iniciais foram divididas em subcapítulos: 1.1 O crescimento da 

missão em aspectos histórico-cultural e a colonização como ameaça a 

perspectiva missional; 1.2 A missão da Igreja em perspectiva missional; 1.3 O 

Reino de Deus e as duas eras na perspectiva da Igreja missional. 

As provocações iniciais são breves apontamentos com objetivo de introduzir 

reflexões no sentido que a perspectiva missional seja apresentada como uma 

contribuição para a compreensão da importância das práxis cristãs e a missão 

da igreja hoje 

1.1 O crescimento da missão em aspectos histórico-culturais e a 

colonização como ameaça a perspectiva missional. 

 

Verifica-se que na história da expansão do cristianismo principalmente no 

Brasil têm seu apogeu após a Segunda Guerra Mundial em meados na segunda 

metade do século XX e no início do século XIX. Nesse contexto o processo da 

urbanização foi muito importante para o crescimento dos evangélicos, pois 

quando as pessoas deixam suas casas rurais e chegam nos grandes centros, 

elas se deparam com outro estilo de vida, perda de suas raízes, estão diante de 

mudanças de disposição mental, culturais que podem levar até mais de uma 

década para serem compreendidas. 

Na obra “Cristianismo através dos séculos” de EARLE E. 

CAIRNS(2008,p.5050) usa uma citação do uruguaio Juan Luís Segundo que 

chama o sofrimento pela perda dos usos e costumes desses moradores rurais 

de "desarraigamento", sendo o arrancar pela raiz a sua cultura. Deste processo 

de mudanças observa-se abertura e aceitação da mensagem do evangelho. 
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Reconhece-se que vários fatores contribuíram para a expansão do 

cristianismo, o crescimento da igreja e a realização da missão da igreja no Brasil 

e em países vizinhos como o Chile nesse período. Todavia esse crescimento 

veio acompanhado de uma prática de colonização, um cristianismo que 

conforme analisou a Missionária Analzira Nascimento (2015), não é modelo de 

alteridade, sobre isso ela comenta: 

 
O modelo de missão que predomina, principalmente no mundo 
evangélico, continua reproduzindo a mesma lógica colonialista 
eurocêntrica de dominação, que em sua abordagem verticalista reforça 
a negação da identidade do outro e o reduz a objeto. 
(NASCIMENTO,2015, p.12). 
 

Por um lado a perda a perda o “ desarraigamento”, contribui para a 

receptividade da mensagem do Evangelho, ao contrário dos modelos 

colonizadores, não considera aqueles que estão fora do arraial cristão, como 

seres humanos, como sujeitos, a missão e o missionário não têm desenvolvido 

a alteridade em suas relações. No primeiro momento as relações da missão 

consideram o outro como um ser distinto, dado a característica da formação 

cultural e sua origem.  Em ambos os pontos o do desarraigamento e o da 

colonização percebe-se além da perda da perspectiva da missão, a bíblia é 

ensinada conforme a cultura do receptor e não com a do ouvinte, por essa razão 

pode ocorrer a perde-se seu objetivo real da missão para dar lugar a regras e do 

conjunto de dogmas e mero cuidado cultural religioso. 

A missão do ponto de vista missional está além das religiosidades e das 

regras religiosas, dogmas e credos. N.T.Wright (2019, p.37), sugere que o 

crescimento do cristianismo não considerou a questão do meio, deu exemplo 

dos credos que relatam a vida de Jesus do seu Nascimento a Cruz. A igreja 

deixou de contar a história que fica entre o nascimento e a cruz, essa pode ser 

uma hipótese que explica o porquê a missão em muitos casos é fruto de 

colonização e não respeita o outro como humano. 

1.2 Missão da Igreja em perspectiva missional 

 

O Aspecto missional é antes de tudo uma continuidade da chamada 

“Missio-dei”, essa expressão conforme Keller (2014, p.297) “a expressão foi 



 

15 

  

 

cunhada para comunicar o ensino de Karl Barth sobre a ação de Deus no mundo” 

Se Deus está em ação no mundo, ele está em missão e essa tem um objetivo 

específico de redimi-la, isto é não é colonização, e também não é a omissão da 

história do meio.  

Portanto o fazer teológico precisa apontar para ação do contexto social, 

uma vez que a ação de Deus em salvar a humanidade é realizada tendo em vista 

a manifestação da Trindade, e essa manifestação é nos relatada pela história 

que está entre o nascimento e a cruz, e além da ressurreição, conforme David 

Bosch citado por Keller (2014, p.297), comenta que é o Espírito Santo que envia 

a igreja como agente responsável pela continuação da missão de Deus. Isto a 

denomina como a igreja missional. 

A igreja missional é a agente que pela proclamação das boas novas, 

realiza as obras que Jesus iniciou, dar continuidade considerando a opção de 

Jesus pelos menos desfavorecidos, anunciando a esperança, a vitória sobre o 

diabo e sobre a morte, buscando pessoas para entrarem no reino de Deus 

(Basiléia), que está inaugurada e pode ser percebida em duas eras, a era 

presente e a era futura.  

1.3 O Reino de Deus o Evangelho e as duas eras na perspectiva da Igreja 

Missional 

 

Ao pensar sobre o Reino de Deus em suas duas eras, vale destacar que 

em primeiro plano precisa-se considerar as palavras de Jesus na Oração do Pai 

nosso: Mateus (6:10) “Venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra 

como no céu; ”. O reino de Deus não diz respeito somente à vida após a morte, 

mas a vida presente. E esta é uma vida comunitária, relacionamento com o 

próximo e toda criação, a verticalidade das relações permite reconhecer seu 

lugar no espaço e no tempo.  

Além do mais a vivência do reino na dimensão presente, que por si é uma 

consciência de realidade de esperança e ao mesmo tempo a participação como 

Igreja, comunidade de fé na sinalização do Reino de Deus, por meio da 

proclamação, do evangelho, como testemunha da missão redentora e 

restaurativa e promotora de Justiça social e pôr fim a Paz, no sentido de Shalom. 
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Para Timothy Keller (2014), destaca na terceira parte de sua obra “ Igreja 

Centrada” o tema do Movimento da igreja missional, para ele esse movimento 

tem como ponto de partida uma característica relacionada ao conhecimento 

teológico, sobre isso ele comenta: 

 
As igrejas missionais precisam preparar os leigos tanto para o 
testemunho evangelístico quanto para a vida pública e profissional. [...] 
na igreja missional todos precisam de educação teológica para “pensar 
de modo cristão” sobretudo e para agir de modo caracteristicamente 
cristão. ” (KELLER,2014, p.397)  

 

 No relato do Evangelho escrito por João, no capítulo 1, versículo 11 e 12, 

há uma declaração muito importante: os homens recebidos por Deus por meio 

da paternidade e por meio da adoção.  

 
Todos quanto o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de 
Deus. Não nasceram do sangue nem da carne, mas de Deus (JOÃO, 
1:11,12). 
 

 Todavia o modo operandis de Deus é maravilhoso, ele é quem liberta, 

aplica a sua justiça e imputa ela na pessoa do seu unigênito filho Jesus. Esta 

justiça acompanhada da sua Graça, permite que o mais vil pecador seja liberto, 

redimido e se torne por intermédio da obra de Cristo, filho por adoção. 

 O reino de Deus foi inaugurado por Jesus e ao realizar essa inauguração 

ele constitui o Rei de toda a terra, partindo do povo exclusivo que era Israel, ele 

veio reinar sobre seu povo, todavia Ele se tornou o Rei de Todo o mundo. O Rei 

de toda terra era o Rei de Israel, que agora é Rei e Pai. N.T.Wright(2019) 

comentar:  

Deus de fato se tornou rei em Jesus e por meio dele! Uma nova 
realidade foi trazida à existência. [...]Trata-se, no entanto, de uma 
mensagem escatológica inaugural, reivindicando que este “algo” 
aconteceu de fato em (e por meio) Jesus e ainda não se parece com o 
que as pessoas imaginaram. (WRIGHT,2019, p.56) 
 

Como súditos do Rei e como seus filhos, as pessoas que foram salvas, 

resgatadas pela Obra de Jesus, agora tem funções e características próprias da 

sua existência. O reino de Deus o rei é quem serve os súditos, diferente dos 

reinos que outrora existiam no mundo, Já o pai está em missão a buscar seus 

filhos, nesse ponto, mais adiante nesta pesquisa analisará a chamada Parábola 

do filho pródigo (Lucas: 15:11,27). 
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. O Pai enviou o Filho, o filho enviou o Espírito Santo, e o Espírito enviou 

a igreja, como propósito realizar a missão que o Pai está realizando no mundo. 

(Efésios: 1:1,14). A missão é realizada com poder dado por Deus aos homens, 

esse poder é o Evangelho, ele é poderoso para promover salvação no coração 

daqueles que por intermédio da fé recebida creem. 

Timothy Keller (2014.p.35) diz: “Ao olharmos para a mensagem do 

evangelho no Novo Testamento, vemos que fomos resgatados da ira vindoura 

no fim dos tempos (1Ts 1,10) ”. Deste ponto de partida pode-se inferir que o reino 

de Deus é o reino do Evangelho e que o evangelho é o processo de conhecer, 

experimentar e responder ao resgate da “ira”. Sendo assim o evangelho é o 

poder do reino e por meio desse poder que as vidas e histórias e as realidades 

são restauradas no mundo por Deus 

No dizer de Keller (2014), o resgate é para era vindoura, no fim dos 

tempos, porém vale ressaltar que a era vindoura invadiu a era presente e por 

isso nesse ponto N.T Wright (2019) tem razão em afirmar: 

 

Não há nenhum sentido em dizer que essa “era vindoura” é eterna no 
sentido de estar fora do espaço, do tempo e da matéria. Longe disso. 
Os antigos judeus eram monoteístas criacionais. Para eles, o grande 
propósito futuro de Deus não era resgatar pessoas do mundo, mas 
resgatar o próprio mundo, incluindo as pessoas, de seu presente estado 
de corrupção e degradação. (WRIGTH,2019, p.62) 
 

Portanto, para reconhecer até que ponto a perspectiva missional é relevante 

para essa pesquisa, e compreender como a proclamação do Evangelho, o Reino 

de Deus e a Igreja se relaciona para o fazer teológico e a práxis de vida Cristã 

hoje, no próximo capítulo discorreremos sobre as definições e fundamentação 

Bíblica e em qual aspecto essa pesquisa os considera para a análise e para 

alcançar os seus objetivos. 
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CAPÍTULO 2 

 

DEFINIÇÕES E FUNDAMENTAÇÃO BÍBLICA 

 

Pretende nesse capítulo justificar, as definições dos termos Reino de Deus, 

Evangelho, Igreja e Missão, a partir das contribuições acadêmicas e consultas 

bem como análise de textos e contextos da Sagradas Escrituras. 

 

2.1 Reinos de Deus 

 

Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as 

boas novas de Deus. O tempo é chegado", dizia ele. "O Reino de Deus 

está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas! "(Mc: 1:15) 

 

Há um consenso entre os muitos estudiosos que comentam sobre a 

centralidade do tema Reino de Deus, como mensagem principal dos evangelhos. 

Entre esses estudiosos contam-se George Eldon Ladd, Colin Brown e Joaquim 

Jeremias. 

O Evangelho segundo Marcos se inicia com dois episódios muito importantes 

na história da redenção. O primeiro está no primeiro relato que diz: "Princípio do 

Evangelho de Jesus Cristo filho de Deus. ”(Mc.1:1). O segundo episódio, que é 

um marco temporal na história, é o verso de destaque da abertura deste capítulo. 

No primeiro relato verifica-se que João Batista é profeta, anuncia o 

evangelho, conforme profetizou Isaías sobre a vinda de Jesus o Messias, o servo 

sofredor que veio perdoar pecados. Quanto ao exercício da missão confiada a 

ele, ressalta-se como o responsável a preparar o caminho anunciando a vinda 

de Messias. Pregando sobre nova vida que se manifesta aos indivíduos que 

confessam seus pecados e se arrependem. 

No segundo relato de Marcos demonstrou-se que a chegada do Reino é 

acompanhada por vários acontecimentos históricos da redenção até que este 

chegue ao sacrifício do cordeiro que foi entregue, crucificado, morto, sepultado 

e ressurreto. 

Uma Nova Era agora é chegada. Juntamente com o nascimento de Jesus, o 

Salvador e Senhor anuncia-se também o evento escatológico mais importante 
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da história, a eternidade entra na finitude, o kairós invade o cosmo s, o Filho de 

Deus está inaugurando o seu reino Eterno que é o conhecido como “ já, mas 

ainda não”. 

De acordo com George Ladd (2003, p.68) existe uma necessidade da 

vinda do Reino e é a partir dessa compreensão que se torna possível interpretar 

a mensagem e os milagres de Jesus encontra-se o dualismo escatológico, a 

ideia de duas eras a presente e a futura. Nessa perspectiva a era presente é 

confirmada pela declaração de Jesus em Lc. 4:18-21 

 
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar 
boas novas aos pobres; enviou-me para proclamar libertação aos 
presos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os 
oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. LUCAS 4:18-19) 
 

No Evangelho de Marcos João Batista destaca-se como precursor de Jesus 

ao mesmo tempo que o próprio Jesus inaugurando o Reino, anunciando as boas 

Novas Evangelho. A missão de Jesus é a missão do reino o qual é sinalizado 

por meio das curas, expulsão de demônios e os atos poderosos e milagres 

realizados. 

Esse reino que entrou na história, invadiu a era presente na pessoa e na vida 

de Jesus. Ele tem ideias práticas e revolucionárias consideradas radicais. Chega 

a ser totalmente diferente da expectativa messiânica que era a esperança 

judaica. 

Nas interpretações realizadas pela Escatologia realizada por C.H. Dodd, 

apud Ladd (Ladd,2003, P.85) “o reino de Deus é interpretado como o totalmente 

outro. ” 

O reino de Deus, que é descrito na linguagem apocalíptica é, na 
realidade, a ordem transcende do tempo e do espaço que irrompeu na 
história por intermédio da missão de Jesus. Nele o “totalmente outro” 
entrou para a história. (DODD, apud LADD, 2014, p.85) 
 

A expressão grega que deu origem à tradução por Reino de Deus, nos 

escritos do Novo Testamento é Basiléia tou theou. Na LXX, correspondente a 

tradução do Hebraico malkut. (BROWN; COENEN, 2000, p.2026) 

Brown;Coenen (2000,p.2024) no segundo volume do Dicionário 

Internacional de teologia do Novo Testamento considera a opção de tradução 

por “realeza,” “soberania,” “reino,” “ser rei,” “posição ou poder do rei” e por 

“soberania real''. Ainda apresenta a possibilidade dessa tradução um espaço 
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geográfico, uma área de domínio de um rei. De toda a forma a designação, ainda 

que geográfica, tende a fortalecer a ideia de um rei, soberano que exerce poder 

sobre uma nação, povo, ou até em último caso naquela área geográfica, para o 

referido autor. 

Ainda sobre a definição de reino de Deus, Brown;Coenen (2000,p.2024) 

comenta “Basileia tou theou'' é um conceito dinâmico no ensino de Cristo. Denota 

o exercício da soberania de Deus na sua atividade como redentor e Juiz da 

humanidade, no cumprimento das promessas messiânicas contidas no AT.  

Para Ladd (2008, p.20) o sentido primeiro da expressão Malkuth 

(hebraica) e Basiléia (grega) concorda com o apresentado no conceito citado 

acima. 

O sentido primário da palavra hebraica malkuth, do Antigo Testamento, 
como da grega Basiléia, do Novo Testamento. É a posição, autoridade 
e soberania exercida por um rei. Uma Basiléia, na verdade, pode ser o 
reino domínio sobre o qual um soberano exerce sua autoridade e pode 
ser as pessoas que pertencem a esse reino e sobre as quais a 
autoridade é exercida; mas esses são sentidos secundários e derivados. 
Acima de tudo, reino é a autoridade para governar, a soberania do rei. 
(LADD.2008, p.20) 
 

O teólogo Jeremias (2008.p,73) afirma que o Reino de Deus é algo 

completamente novo para a humanidade. Ele destaca que nas literaturas da 

época de Jesus o termo Basileia (reinado) não aparece com frequência 

 
Examinando-se a literatura do judaísmo antigo, depara-se com uma 
situação inteiramente diversa. Só raramente encontra o termo “Reino (de 
Deus) ” Ainda mais digna de nota do que essa diferença quantitativa é a 
constatação que nas palavras de Jesus que tratam da Basiléia encontra-
se uma profusão de expressões que não tem nenhum paralelo (nem 
sequer profanos) na maneira de falar dos contemporâneos de Jesus. 
(JEREMIAS.2008, p.72) 
 

      Como pode-se perceber expressão Reino de Deus então ganha maior 

evidência por meio das declarações de Jesus nos relatos dos evangelhos 

sinóticos que tomam a existência do Reino de Deus bem conhecida por toda 

aquela sociedade da palestina e a todos que tiveram na história o contato com 

mensagem das boas novas que ele anunciou. 
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2.2 Evangelho 

 

O Evangelho vem da palavra grega (euangelion) que significa boas novas. 

A raiz é `trazer ou anunciar boas novas`, que pode ser traduzido também por “a 

proclamar“ e até mesmo por “pregar”. Esse termo deriva também de 

(euangelizomai) “trazer boas novas, proclamar boas 

notícias“.(BROWN;COENEN,2000,p.760) 

Segundo Keller (2014, p.35), a termo (evangelistés), pode ser atribuída 

ao Evangelista, seu significado é, aquele que as proclama boas novas do 

Evangelho. 

De acordo com Brown Brown;Coenen (2000,p.758) Às variações dos 

termos euangelion, euangelizomai, evangelistés, são derivadas da palavra anjo, 

o mensageiro, no grego a expressão é escrita como Euangelos ou angelos. O 

termo "ângelo" era usado para dirigir àquele que voltava do campo de batalha 

na frente do rei e da tropa, sua missão era anunciar a mensagem de Vitória, e 

por isso, a expressão, Evangelho desde sua origem epistemológica possui a raiz 

da palavra que é oriunda de “trazer a mensagem“, “proclamar as boas novas“ de 

vitória. 

[...] são todos derivados de angelos, “ mensageiro” ou do vb. Angello, “ 
anunciar”; (Anjo). Euangelos, “mensageiro”, é aquele que traz uma 
mensagem de vitória ou quaisquer outras notícias políticas ou pessoais 
que causam alegria. (BROWN; COENEN.2000, p.758) 
 

O Evangelho é uma boa notícia, ele fala de fatos que o termo é a própria 

ação que se cumprir, é a proclamação da salvação, da redenção, e do reino 

presente. O mensageiro tem a missão de entregar a mensagem e este é o 

anúncio de uma “nova era da história do mundo” [...]“Deus se tornou Rei” 

(BROWN; COENEM.2000, p.759) 

Há ainda de se considerar o texto de Isaías 52:7 que diz: 

 
Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, 
que proclamam a paz, que trazem boas notícias e que proclamam 
salvação que dizem a Sião “O teu Deus reina”. (ISAIAS, 52:7) 
 

Esse texto de Isaías é uma clara descrição que a boa notícia tem uma 

mensagem revolucionária de grande alegria. O Evangelho é proclamar a 

mensagem de paz e salvação anunciando que o seu Rei Deus está no trono. 
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Conforme registrou-se Brown;Coenen (2000,p.760) as boas novas que o 

texto de Isaías 52:7 refere-se é a saída dos israelitas da Babilônia e a chegada 

a Jerusalém. A ideia é bem semelhante à do êxodo de Moisés que se configurou 

na saída de um estado de opressão e que Israel agora se regozija pela alegria 

de poder olhar para o livramento imediato que Deus providenciou para o seu 

povo. A alegria está na boca das sentinelas dos mensageiros "euangelhos" que 

anunciavam e proclamavam para a cidade. Observou-se que o sentimento dos 

israelitas era que Deus estava com eles retornando para Jerusalém, esse é um 

oráculo vivido. O Deus Eterno volta no meio do povo como um Rei, o seu Rei. 

Brown;Coenen (2000,p.760) no Dicionário Internacional de Teologia do 

Novo Testamento ao explica o termo “me bassér” o contexto judaico, destaca a 

ideia ou interpretação do mensageiro de boas novas, como mencionado 

anteriormente neste trabalho, o mensageiro era aquele que programava 

salvação a vitória paz e ao mesmo tempo que tudo depende dele ele é 

claramente a própria mensagem. No hebraico aparece a expressão “bissár” 

como verbo e “me bassér” como substantivo, propõe a mesma interpretação: “O 

mensageiro escatológico da alegria”. Jesus é esse mensageiro. 

Para Brown;Coenen (2000,p.762) O mensageiro e a mensagem das boas 

novas do Evangelho, não se desassocia-se .Tanto a expressão evangelho de 

Cristo ou  evangelho de Deus ou evangelho do filho de Deus, são ao mesmo 

tempo conteúdo como autor do evangelho. “euangelion” significa em outras 

abordagens no Novo Testamento “pregação do evangelho, outras variantes de 

proclamação do evangelho são os termos keryssem e  katangellein,lalein.  

Os evangelhos sinóticos e nos escritos Paulinos, observa-se que as 

expressões: keryssem, katangelleis, latein apresenta-se como ação da 

proclamação na qual está carregado de poder. Exemplos citados por 

Brown;Coenen (2000,p.762), Cria a fé, traz salvação, a vida, e o julgamento, 

revela a justiça de Deus, traz o cumprimento da esperança, intervém na vida dos 

homens e cria as igrejas. Semelhante ao arauto que proclama a vinda de Deus, 

os mensageiros proclamam o evangelho. 

No Relato do Evangelho Segundo Marcos a expressão euangelion 

aparece com mais frequência, e tem o significado semelhante ao de Paulo, os 
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dois consideram a proclamação das boas novas como expressão do amor ao 

evangelho e a Jesus. 

As boas novas são sobre o que Jesus fez e a presença de Deus na história 

para trazer salvação. O evangelho não pode ser confundido com a igreja, pois a 

igreja é o fruto do Evangelho. A boa notícia é ação de Deus em favor da 

humanidade por meio da Redenção do mundo que reconcilia todas as coisas 

com o Pai por intermédio do evento escatológico em que Deus invadir o cosmo 

criado na pessoa de Jesus de Nazaré pela encarnação (Fl 2:8) e por meio da 

libertação da humanidade do pecado que causa a separação (Rm3:23). 

Deus o pai enviou o Cristo o Filho como mensageiro que venceu a morte 

e suscitando a Jesus de Nazaré o Deus encarnado, Filho de Deus. Essa 

promessa que se cumpriu está no antigo testamento. O Reino de Deus agora 

está entre nós e os súditos do Rei são responsáveis por fazer essa boa notícia 

conhecida, pois ela é a manifestação do dom gratuito de Deus (que ele nos deu 

a sua graça). 

Pode-se definir que a boa notícia é, em sua essência, um ato de graça 

que passou a definir como a graça de Deus e dar vida em abundância (eterna), 

libertando do pecado, imputando sua justiça, tornando pecadores mortos em 

pecados, redimidos e vivos por seu ato de misericórdia amor. 

As boas Novas do Evangelho promovem a unidade, em Cristo Jesus 

daqueles que receberam a salvação experimentaram a redenção. O resultado 

dos efeitos do Evangelho é se tornar justificados e por meio da adoção filhos de 

Deus. Se tornaram habitantes do reino de Deus e são governados por Jesus 

Cristo se tornou rei. 

O Evangelho é proclamado por Jesus. Observa-se que existe uma série 

de eventos dramáticos. Esses acontecimentos apresentam o Evangelho como 

poder de Deus que cria fé, traz salvação, traz julgamento, revela a justiça de 

Deus, traz cumprimento da esperança messiânica, intervém na vida dos homens 

e cria igrejas. 

O Evangelho é o poder de Deus. Pela fé somos convencidos pelo pecado 

e pela fé cremos nas boas novas. As boas novas revelam a justiça de Deus em 

Jesus e Deus coloca sobre o seu filho o rei todo nosso pecado e sobre ele 
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derrama sua ira, assim, podemos experimentar da esperança messiânica, “o 

Messias virá sobre o seu povo” e “ O Deus prometido já vem” 

Na revelação e no conhecimento de Deus, o Evangelho é o centro, o 

ponto mais alto onde as coisas devem partir dele se compreendida. Logo, se 

tudo se converge em Cristo, tudo converge no Evangelho que é a declaração, 

revelação que o Deus de Israel que se fez Deus de todos os povos. 

Ladd, apud Padilla (2014, p.105) “afirmou que o coração de sua 

proclamação é a chave de toda a sua missão”. A missão é o resgate dos 

perdidos, do mundo perdido, de pessoas perdidas que por meio da proclamação 

do evangelho serão salvos pelo poder de Deus. 

Conforme Padilla (2014, p.215), a igreja é a comunidade do Messias e por 

meio dela ele realiza sua missão, é por meio da igreja que é proclamado o 

evangelho de poder que liberta os oprimidos e é por meio da igreja que o Reino 

se tornou uma realidade presente. 

 

2.3 Igreja 

 

Brown;Coenen (2000,p.984) no Dicionário Internacional de Teologia do 

Novo Testamento ao explica que a etimologia da palavra igreja como ela aparece 

nos escritos do Novo testamento é ekklesia, que pode ser traduzida por “ 

assembleia “, reunião, congregação e igreja. Outro termo que tem esse mesmo 

significado e é usado no novo testamento é synagogé. Synagogé significa reunir-

se, assembleia. Quanto à expressão ekklesia, observa-se que deriva da palavra 

ek-kaleo muito usada antes de Cristo no sentido de reunir-se “chamar”. 

Sobre isso Brown; Coenen (2000, p.989) afirma que, o uso da palavra a.C 

refere-se a eventos de ordem política, isto é, acontecimentos constituídos de 

reuniões, assembleias para tratar Assuntos da cidade “polis“. Questões como 

contratos, acordos, guerras e finanças eram resolvidas em uma espécie de 

tribunal que sempre reunia cidadãos responsáveis pela política local. Todavia, 

essas reuniões tinham uma forma (um modus operandis) a começar sobre quem 

teria o direito de fala e estes cidadãos que proporcionam algum debate que 

houvesse concordância de um modo específico de votos atestam a relevância 

do assunto. 
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Uma questão interessante é que essas assembleias sempre eram 

presididas por um presidente em que este era o líder de um colegiado formado 

por nove cidadãos. Brown; Coenen (2000, p.987), diz que a expressão ekklesia é 

um ajuntamento de objetivos políticos, em que a palavra do primeira de sempre 

foi usada como assembleia da polis (cidade). 

A sinagoga é considerada o lugar ou local de reunir-se e onde tudo 

acontece nas questões que são referentes ao qahal (termo usado no A.T. na 

Escritura Sagrada, em alguns lugares a expressão que se usa é edah). Brown; 

Coenen (2000, p.988) ressalta que em relação a expressão ekklesia essa poderia 

ser a tradução de qahal, mas que no caso do edah sempre foi traduzida por 

synagogé.  

A essa Altura é importante lembrar a distinção entre as traduções de qahal 

e edah, pois o termo qahal pode representar o povo, a reunião ou união do povo 

junto a tenda da congregação, esse termo aparece em êxodo para representar 

o povo de Israel como comunidade reunida, ela representa a comunidade como 

povo, embora várias passagens do pentateuco aparecem como reunidos como 

comunidade para adoração diante da tenda da congregação. 

No entender de Brown; Coenen (2000, p.989) a maior parte das vezes a 

LXX traduz o termo qahal como ekklesia para referir a chamada assembleia do 

povo, assembleia jurídica ou corpo político, ou seja, a comunidade de Israel que 

é chamada de povo de Deus em assembleia para tratar assuntos 

especificamente da vida social comunitária e algumas vezes, assuntos 

religiosos. Quando se trata do local da reunião Qahal é traduzido por Synagoge. 

E outro emprego se encontra em quantidade insignificantes são “nas passagens 

jurídicas em que regulam a vida da comunidade, qáhal é traduzido por 

Synagógé”. (BROWN;COENEN 2000,p.989).  

Sobre os relatos do N.T.  Brown; Coenen (2000, p.995). Percebe-se que 

a ekklesia é sempre carrega o significado de reunir os chamados para a vida 

comunitária na comunidade de Jesus, esse fato fica claro quando se verifica que 

a igreja é caracterizada pela unidade. Nos relatos Lucanos e nos escritos 

paulinos, expressão usada para referir-se à comunidade de Deus, povo de Deus, 

reunião para adoração a Deus e as comunidades locais onde se reuniu salvos 

pela graça de Cristo é o termo ekklesia. 
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A ekklesia possui mais ligação com o Reino de Deus do que a sinagoga 

judaica, comenta Coenen (2000, p.998), e sobre isso destaca que óbvio  precisa 

ser enfatizado é que a sinagoga era lugar de reunião, de leitura das escrituras 

do Antigo Testamento e das interpretações, ou seja, a sinagoga era lugar de 

reafirmar costumes quem entra na sinagoga, entra para um tempo de dedicação 

específico.  

Já os chamados para fora, são os chamados para a Basiléia, (Reino de 

Deus) são chamados para apresentar, sinalizar e fazer conhecido o reino e seus 

benefícios. Enquanto a dimensão de um é ritualística, a do outro é de serviço e 

amor ao próximo. As obras de Jesus são conhecidas e são testemunhadas, às 

vezes instrumentalizadas com participação humana. A ekklesia possui uma 

missão, pelo fato de ter sido invadida pelo amor de Deus, por sua graça 

redentora. 

A ekklesia, então, não é o lugar, e sim os chamados que se reúnem em 

assembleias juntos no Reino de Deus (servem ao próximo e anunciam o 

Evangelho de Cristo como expressão de reconhecimento de quem somos e 

quem Ele é). O Deus de amor, misericordioso e compassivo é que na sua história 

redentora convida os seus Santos (salvos) a testemunharem e participarem da 

redenção que ele está fazendo no mundo. 

Por fim, a ekklesia é o lugar onde o reino de Deus está sendo manifestado. 

Essa pesquisa concorda com René Padilha que diz que apesar de tentar definir 

a relação da igreja com o Reino de Deus, será em completo pois 

 
Falar do reino de Deus e falar do propósito redentor de Deus para toda 
a criação e da vocação histórica que a igreja tem com respeito a este 
propósito aqui e agora, entre os tempos e falar de uma realidade 
escatológica que constitui simultaneamente um ponto de partida e a 
meta da igreja. (PADILLA.2014, p.211) 
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2.4 Missão 

 

A missão é um termo muito usado hoje. Essa expressão compõe a 

estrutura dos de instituições sociais e organizações empresariais. Tornou-se o 

termo que carrega consigo uma enorme variação de significados. Esse fato é 

apresentado em muitas literaturas que se debruçam sobre o tema.  

Uma delas é a obra de Kevin Deyoung e Greg Gilbert (2012) no livro “Qual 

a missão da igreja “, em que a abordagem perfaz sobre a dificuldade de limitar o 

significado da palavra. Outra contribuição para tratar o assunto é o Dr. Jefferson 

Fraga, em um curso intitulado Teologia da Missão, oferecido pela Igreja Batista 

Nações Unidas (IBNU) em setembro de 2020, dedica-se de forma sistemática a 

sua exposição para delimitar o que é missão. 

A observar a dificuldade de lidar com esse termo, concorda-se com De 

Young, Kevin (2012, p.17) comenta que é preciso sinalizar o ponto de 

interpretação antes de apresentar a expressão missão neste trabalho insto é 

preciso definir o significado. 

Um exemplo de dificuldade quando o termo “missão” é o que se afirmar 

Stephen Neil apud De Young, Kevin (2012, p.19) que sobre isso diz:  “se tudo é 

missão, nada a missão“, a partir dessa declaração percebe-se a possibilidade de 

vários entendimentos interpretações. 

Além disso, o citado exemplo que expõe as dificuldades de se definir a 

expressão para a sua aplicação e uso. Tal fator pode ser observado nos 

exemplos do futebol brasileiro, um time em sua estrutura de formação para o 

jogo, conta com os zagueiros e atacantes (esse tem missões específicas) seja 

elas impedir os gols ou fazê-los. Nesse exemplo a missão pode ser uma 

aparente contradição, embora dentro de um macro a missão é ganhar o jogo, 

nas missões suplementares ou micro a necessidade de fazer defender, ações 

opostas e simultâneas que são necessárias para a realização da missão no 

aspecto macro. 

Ao propor que seja necessário definir o que se quer dizer quanto ao uso 

do termo missão “, o objetivo é deixar claro o ponto de partida do 

desenvolvimento da missão da igreja, isto é, na perspectiva missional, que é 
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para esse trabalho se faz necessária. Dada a necessidade de que o Evangelho, 

transformador e o Reino de Deus, são chaves hermenêutica de interpretação. 

Em linhas gerais, a missão é uma palavra que vem do latim em que o dicionário 

define como sua origem etimológica “mittere” que significação de enviar, 

remessa, missão. o dicionário Houaiss (2001) define assim: 

 

Missão: substantivo feminino 1. Incumbência que alguém deve executar 
a pedido ou por ordem de outrem 2. Conjunto de pessoas que se confere 
uma tarefa frequentemente em outro local ou país 3.dever a cumprir, 
obrigação 4.conjunto de Padres missionários 5 casas ou povoado onde 
vivem e/ou trabalham os missionários e, as vezes alunos (jesuítas) 
(HOUSAIS,2001, p.525) 
 

Pode-se compreender que a definição de missão de Michael W. Goheen 

(2019) é adequada do ponto de vista dessa pesquisa, sobre essa definição ele 

diz: 

A missão é antes de tudo, a atividade de Deus. O impulso missionário 
flui do amor de Deus para reconciliar seu mundo alienado. O pai envia o 
filho para reconciliar consigo as coisas. Jesus cumpre a missão para a 
qual foi enviado em sua vida, morte e ressurreição. Com base na obra 
consumada de Cristo, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo para 
continuar a obra de renovação de Deus no mundo até os confins da terra. 
(GOHEEN,2019, p.64,65) 
 

A missão tem três dimensões, primeiro a obra do Pai, depois a do Filho e 

depois a do Espírito Santo. Nesse contexto, a igreja é a agente da missão 

enviada pelo Espírito Santo. Sobre esse aspecto Michael W. Goheen (2019, 

p.65) afirma: “A missão é, em primeiro lugar, de Deus, mas ele inclui a Igreja. A 

missão da Igreja é participar do envio de Deus. Como Jesus foi enviado, ela é 

constituída como um povo enviado”. 

Em perspectiva missional, O Reino de Deus é a entrada no tempo da 

soberania e do senhorio de Cristo, as Boas novas é a mensagem libertadora e 

da esperança escatológica nos aspectos presente e futuro e a igreja é a agente 

enviada a toda aos lugares onde há habitantes com a missão de fazer conhecido 

o Evangelho e o Deus que é o Rei, e de modo visível e levar a semente da obra 

redentora e salvífica de Deus. No processo de organizar e restaurar a nova 

criação. 

No próximo capítulo a missão e a perspectiva missional de Jesus será 

analisada a partir dos evangelhos sinóticos. 
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CAPÍTULO 3 

REINO DE DEUS E A MISSÃO DA IGREJA NA PERSPECTIVA DOS 

SINÓTICOS 

 

O objetivo deste capítulo é aborda sobre o reino de Deus do ponto de vista 

missional, para isso ele foi dividido em duas partes. A primeira parte aborda o 

reino de Deus na dimensão da esperança presente com a subdivisão, a 

inauguração do reino: necessidade de conversão, aliança, compromisso, bodas 

do noivo e amigos e o jejum. Na segunda parte verificou o reino, a esperança 

que busca. Essas realizadas nas análises bíblica dos relatos dos Evangelhos 

sinóticos. 

 

3.1 O reino na dimensão da esperança presente 

 

Como já está inicialmente sendo abordado, o Reino de Deus se tornou uma 

esperança presente, essa esperança tem relação com as profecias realizadas 

pelos profetas, mas a presença do reino e suas manifestações trazem para nós 

questões significativas como, qual é a natureza do reino e qual é a sua cultura? 

Mas uma boa questão que merece atenção é a influência platônica no fazer 

teológico, essa ação considerada negativa também nega a realidade presente 

do reino, afetando sua cultura sempre indo em oposição a presença real, em 

função de uma defesa da alma e da pureza, que não reside no mundo da matéria, 

mas no mundo das ideias. 

Para N.T.Wright (2009) uma evidência de que muitos Cristão e não cristãos 

vivem em uma espécie de versão amenizada do pensamento platônico é 

tendência e de prática de um gnosticismo que é estimulado até pelos hinos e 

cânticos que são cantados, mas também pode-se destacar que o 

fundamentalismo e o evangelismo ensinado hoje em muitos sistemas religiosos, 

juntamente com os dogmas religiosos contempla o gnosticismo.  

A Exemplo dessa afirmação estão os apelos evangelísticos, “ aceita Jesus 

para sua alma ir para o céu quando você morrer” sobre isso comenta Wright 

(2009, p.104) e cita a canção espiritual para explicar a presença do pensamento 

platônico, a letra da melodia diz: “Este mundo não é meu lar/ estou apenas “de 
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passagem”. A conclusão que se segue é que a preocupação excessiva com a 

vida após a morte pode ter levado ao distanciamento da esperança presente. 

 Uma consequência de perder de vista a esperança presente pode ser 

justificada pelo fato de muitos cristãos apoiarem ditadores e pessoas que não se 

importam com o bem-estar coletivo. A característica do bem-estar coletivo e 

percebida de forma intencional pelos que preservam o mundo e cuidam dele 

como agentes de reconciliação. 

Mas apesar de todo esse pensamento de exploração, de ganância, de 

morte e de opressão, seja ela nas relações entre nações, nas relações entre 

classes sociais, nas relações étnicas, nas de ordem de gênero e até nas relações 

de hierarquia. Pode-se anunciar que o Reino não é apenas para a vida após a 

morte, o reino está aqui, a vida e a história dos homens na manifestação do reino 

presente onde a desesperança está dando lugar a esperança e é evidente a 

manifestação do poder restaurador de Jesus. 

A missão de Jesus de salvar é crescente no seu ministério a ponto de 

deixar claro a diferença do reino de Deus e o reino desse mundo. Enquanto os 

padrões do reino desse mundo importam-se com os que se julgavam santos e 

justos, a semelhança dos Fariseus, Escribas e doutores da Lei. Jesus ao 

contrário convida os indignos, os chamados pecadores, perdidos para se salvar 

e participar da sua missão, sendo seus discípulos. 

 Ladd (2003, p.105) comenta que o Evangelho de Lucas “registra que um 

dos pontos principais pelos quais os escribas e fariseus criticavam Jesus foi por 

Ele receber os pecadores perdidos”. As críticas feitas a Jesus é uma 

demonstração que o Reino de Deus é diferente do Reino desse mundo. Em 

Lucas 15 a evidente crítica dos opositores de Jesus é respondida por Ele por 

meio de parábolas. Nesta pesquisa as parábolas contribuirão como intensão de 

compreender o reino de Deus em sua dimensão da esperança presente. 

Diante disso, a seguir, serão analisadas as seguintes parábolas do reino 

que fica evidente a operação da esperança no mundo, o reino da esperança 

presente é uma realidade atual é o “já “ é o “agora” e não só uma realidade da 

dádiva futura. 
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3.1.2 A inauguração do reino: Necessidade de conversão, Aliança, 

compromisso, Bodas noivo e noiva, os amigos e o jejum 

 

O Reino de Deus esperança presente então deve ser considerada a partir 

dos ensinos de Jesus nos Evangelhos e principalmente nas parábolas do Reino. 

Na parábola do noivo e o jejum em Mt 9:14-15 diz: 

Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que 
jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não 
jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos 
das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em 
que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. (MATEUS 9:14,15) 
 

Este relato como afirma Kunz (2014, p.44) aparece nos três evangelhos 

sinóticos na mesma ordem, sempre “após alguns milagres e o chamado de Levi” 

(KUNZ,2014, p.44). Elementos importantes nessa parábola que precisa ser 

considerado na dinâmica da esperança presente, um deles é a questão do 

Jejum, a pergunta quem são os autores e a quem estava sendo referida e pôr 

fim a tradição religiosa judaica da época. 

A tradição judaica, zelava pela prática e o costume dos jejuns, essa 

atitude necessita de uma postura para sofrer o guardar o luto, era um tempo de 

considerar se amaldiçoado por não ter a vida e sim a morte, um lamento pela 

perdição pessoal. Na Lei mosaica no livro de levítico prescrevia a prática do 

jejum, ocorre no dia da expiação, os judeus não poderiam deixar de observar 

esse costume e conforme o texto bíblico acima eram criticados e questionados 

os que não praticavam. 

Já refletindo sobre a pergunta, nota-se que é feita pelos discípulos de 

João o Batista e é referida ao mestre Jesus, questionado a postura dos seus 

discípulos. Essa relação de comparação considerando João Batista e Jesus 

apresenta um contraste entre o reino que invadiu a era presente e a esperança 

na libertação futura. O comentarista Rienecker (2005) afirma sobre esse texto. 

Quem eram os discípulos de João? Seu líder [...] transformasse em irritação 

amarga. (RIENECKER,2005, p.11) 

Considerando a interpretação de Rienecker (2012, p.12) é possível 

compreender o teor da pergunta e a enfática que apresenta a esperança da vida 

do noivo na aliança. O messias está celebrando suas bodas, é impossível que 
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se quebre a tradição que garanta que os amigos do noivo estão com ele durante 

o período das bodas, é até justificado a ausência do jejum. 

Mas a esperança presente está nas interpretações dessa parábola, 

primeiro o jejum tem o interesse de apresentar-se como uma forma de 

humilhação, de lamento e de perdição pessoal, esses que assim o fazem 

reconhecem suas incapacidades, é um processo de se diminuir para que na 

condição de miserável necessitado e carente recebesse a piedade de Deus. 

Todavia esse sentimento de insuficiência para o comentarista Boor (2002) 

representa um ritual proeminente para a salvação. 

O reino que invadiu a história humana se faz presente tirando o luto da 

condição de lamento e tristeza, provendo esperança e alegria, é tempo de festa 

celebração pela presença do Noivo. Deus é noivo que veio trazer Justiça, 

purificação e possibilidades de viver uma nova realidade de justiça e paz. 

 

3.2 O reino, a esperança presente que busca 

 

No relato de Mateus (11:2-5) diz: 

E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos 
seus discípulos, a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos 
outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as 
coisas que ouvis e vedes: Os cegos veem, e os coxos andam; os 
leprosos são limpos, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, 
e aos pobres é anunciado o evangelho. (MATEUS 11:2-5). 
 

Nessa passagem da escritura nota-se que João na iminência de sua 

morte manda os seus discípulos para confirmar sobre se era ele de fato o 

Messias. Ao observarmos a resposta de Jesus podemos perceber que ao 

contrário do que esperava os judeus sobre a vinda do messias, João sabia quais 

eram as características do reino e como ele se estabeleceria no meio da 

sociedade. Os milagres e atos poderosos de  Jesus são as provas que ele é o 

messias que seu reino de justiça e paz está estabelecido no tempo presente indo 

de encontro aos perdidos que ele veio por meio do reino buscar. Duas parábolas 

ilustram quem são esses perdidos, a da ovelha perdida e a da dracma perdida. 

Tanto na parábola da ovelha perdida quanto da dracma perdida observa 

que Jesus tem preferência pelos que têm o coração humilde, os pobres e os que 
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estão na condição de serem rejeitados pelo que praticam e por estilo de vida 

irreverente a vida religiosa da cultura judaica. 

O versículo que antecede essas parábolas na ajuda a compreender o que 

Jesus de fato está ensinando por meio delas. E a parábola de do Pai e seus dois 

filhos mais conhecida como parábola do Filho pródigo é possível que tenha as 

duas parábolas da Ovelha e da Dracma perdida como uma breve e profunda 

introdução e ilustração para entender como se comportam os indivíduos em 

relação ao reino presente, mas também apresenta o princípio do Amor de Deus 

como o responsável pela justiça. 

Em Lucas 15:1, a narrativa inicia apresentando dois grupos que são 

atraídos pelo ensino de Jesus: 

 
E Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E 
os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe 
pecadores, e come com eles. (LUCAS 15:1,2). 
 

Os fariseus estavam indignados por Jesus andar, se assentar e comer 

com publicanos e pecadores. 

Os publicanos são muito conhecidos, uma classe de pessoas desprezível 

pela população por serem cobradores de impostos para Herodes, já os 

pecadores Lucas fazem a citação de forma genérica, Wright (2020, p.229) 

comenta assim: 

“Os “pecadores “formam uma categoria mais genérica, e as pessoas 
discordam quanto a quem eles precisamente eram”. (WRIGHT, 2020, 
p.229) 
 

O que se pode inferir é que esses pecadores eram pessoas que seguiam 

a Jesus, por necessidade e por terem uma esperança de solução do seu 

problema, ou mesmo por encontrarem em Jesus consolo e acolhimento por 

serem renegados e rejeitados. A Galileia era uma periferia da Palestina e é certo 

que havia muitos pobres, pecadores, excluídos e marginalizados, bem como 

muitos enfermos, doentes rejeitados por sua condição. 

Caso N.T.Wright (2020) esteja certo, esses são tão pobres que não tem 

condição de cumprir nem um aí ou um til da lei e por isso foram colocados na 

condição de pecadores e impuros. 

Jesus está em busca dos perdidos desses que por estarem tão perdidos, 

não podem se aproximar dos considerados “puros”, Jesus não está em busca de 
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pessoas para que elas cumpram a lei ou os costumes e regras da religião ele 

está à procura de pessoas que desejam se arrepender de seus pecados. 

Pensando na palavra da ovelha perdida, a ovelha é considerada um animal 

vulnerável, por isso pode se tornar uma presa fácil para o predador. Rienecker 

(2005) comentando essa parábola diz: 

 

Uma ovelha extraviada, na realidade, é a mais indefesa de todas as 

criaturas. Não consegue retornar sozinha ao rebanho, é absolutamente 

incapaz de se defender, cansa-se com facilidade. Por isso o pastor 

precisa procurá-la pessoalmente e, tendo-a encontrado, carregá-la. ” 

(RIENECKER, 2005, p.320). 

 

A opção de ir ao encontro da ovelha, é semelhante a Mulher que perdeu 

sua dracma, empenho e dedicação em encontrar, é algo importante cuidar 

igualmente de todos sem distinção, Deus é Deus de toda a terra e não só de 

Israel e muito menos dos religiosos do templo que formavam a elite religiosa 

meritocrata. O reino de Deus é um reino de equidade, é um reino de recomeços 

e de renovos, a opressão e a exploração não são aceitas no reino, uma evidência 

desse fato é que desde quando o povo de Israel recebeu a Lei, eles receberam 

instruções sobre a prática do jubileu e o que parece, pelo menos em dados 

históricos foram poucas as vezes que o cumpriram corretamente. 

Retomando a atenção as duas parábolas alguns comentaristas como 

Rienecker (2005), revela que está óbvio que Jesus refere a ovelha perdida e a 

dracma com os publicanos e pecadores e as noventa e nove ovelhas deixadas 

e as 9 dracmas são os “fariseus murmurantes”. 

Na dimensão presente é Deus quem vai ao encontro para buscar os 

perdidos, existe uma grande festa, muita alegria e celebração com júbilo quando 

esses perdidos são encontrados e voltam com o seu Senhor para a casa. 

Agora vejamos um breve paralelo entre as duas parábolas e a parábola 

do Pai Amoroso e seus dois filhos perdidos, “Filho Pródigo". 

 

E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dê-me a parte dos bens que me 

pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o 

filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali 

desperdiçou os seus bens, vivendo dissoluta mente. (Lc. 15:12,13) 
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O filho perdido que pegou parte dos bens de seu pai e foi embora para 

gastar tudo com os prazeres da vida, quando perde tudo, chega a uma condição 

desprezível, de rejeição. 

 
E, tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm 
abundância de pão, e eu aqui peço de fome! Levantar-me-ei, e irei ter 
com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti; já não 
sou digno de ser chamado teu filho; faze-me como um dos teus 
jornaleiros. (Lucas 15:17-19) 
 

Assim caiu em si, reconhece que está perdido e volta para casa, o pai vai 

ao seu encontro e com amor e graça oferece perdão e restauração para sua 

vida, esse momento e acompanhado de uma grande festa, por sinal com a 

melhor carne com celebração da renovação da aliança e a restituição do lugar a 

mesa e a casa. 

E, levantando-se, foi para seu pai; e, quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e 

se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se lhe ao pescoço e o beijou. 
E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de 

ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor 

roupa; e vesti-lo, e pode-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés; E trazei o 

bezerro cevado, e matai-o; e comamos, e alegremo-nos; porque este meu filho 

estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-

se. (Lucas 15:20-24) 

 
 Após esse momento passamos a situação do outro filho que estava 

perdido, porém dentro da própria casa. 

 
E o seu filho mais velho estava no campo; e quando veio, e chegou perto 
de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, 
perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão; e teu pai 
matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se 
indignou, e não queria entrar. (Lucas 15:25-28) 
 

O pai amoroso vai ao encontro do filho mais novo e o recebe de volta, e 

o faz o mesmo em direção ao filho mais velho que está indignado e revoltado 

com seu pai, no comentário que Timothy Keller (2018) sobre essa passagem ele 

afirma que: 

O filho mais velho fica, mas a verdade é que ele se encontra mais 
distante e alienado do pai do que o irmão, pois estava cego para sua 
real condição. Ele teria ficado incrivelmente ofendido se lhe dissessem 
que estava se rebelando contra a autoridade e o amor do pai, mas é 
exatamente isso que ele estava fazendo, e sua rebelião era profunda. 
(KELLER 2018, p.47) 
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O filho mais velho ficou em casa junto com o pai, segui todas as regras 

conforme ele mesmo definiu que atendia ao pai o que parece é que ele 

aguardava a morte do pai para possuir sua parte da herança, a herança é dádiva 

do pai aos filhos, não era dividida por mérito. 

Todavia nesse caso parece que o filho mais velho obedecia ao pai para 

ter direitos e méritos que de alguma forma fosse uma conquista pelas suas 

obras. O filho mais velho é semelhante aos fariseus, por seguirem as 

interpretações da lei e as exigências da religião judaica consideram que são 

dignos das dádivas de Deus. Outra questão que precisamos considerar é a 

irreverência dos fariseus, que não reconheceram Jesus como o filho de Deus e 

muito menos suas obras como obras do pai, ao contrário, em certa ocasião 

afirmou que Jesus realizava os atos poderosos e milagres pelo espírito de 

belzebu. Estão cegos e como o filho mais velho não exerce as ações e atos de 

misericórdia, nem graça. Há meritocracia e autossuficiência e não abrem espaço 

para que possam considerar a possibilidade de perdão e de restauração. 

 Enfim percebe-se que Deus o pai por meio da obra de Jesus de Nazaré 

e por intermédio do Espírito Santo de forma trina vai ao encontro de todos os 

tipos de perdidos, ele os encontra para oferecer a eles uma oportunidade de 

reconciliação com o Pai e o retorno da Criação ao novo que Deus faz.  

Por meio da ressurreição temos a manifestação da consumação da obra 

de Jesus, e por meio do Espírito Santo viemos a missão que é fruto do reino que 

cresce gradativamente até a era da esperança futura que se chama de 

escatologia da plenitude. 
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CONCLUSÃO 

 

E pesquisa buscou compreender o tema Reino de Deus, Evangelho e 

Igreja em perspectiva missional, mais especificamente a partir das definições de 

cada expressão e por análises das práxis de Jesus nos Evangelhos Sinóticos. 

Desta forma abordou-se a expressão missional como tal aspecto 

compreendê-la altera a práxis cristã em relação a missão de Deus no mundo. 

Para alcançar os objetivos buscou-se alguns tópicos considerados relevantes 

que apresentam a relação entre Reino de Deus na realidade da dimensão 

presente, o poder da manifestação das Boas Novas do Evangelho nas práxis de 

Jesus e enfatizou a igreja como perspectiva missional como agente encarregada 

da continuação da missão de Deus.  

O primeiro capítulo dedicou-se a apresentar as provocações iniciais 

acerca do objetivo da pesquisa, relacionou os temas em breves comentários 

sobre cada um. De forma sucinta apresentou relatos situações em que 

fenômenos sociais provocados pelo êxodo rural “o desarraigamento” cultural 

como um elemento que tornou positivo para receptividade do Evangelho. E o 

contrário que foi fruto das missões intercontinentais, nesse aspecto percebeu 

que a evangelização colonizadora ao invés de provocar receptividade ao 

evangelho, promoveu uma adesão religiosa que não permitiu o contato com a 

Boa Notícia.  

Esses acontecimentos alteram significativamente a práxis cristã tanto de 

forma positiva como de maneira negativa. Foi também apresentado os aspectos 

da Era vindoura, que invadiu a Era presente, e é nesse sentido presente que a 

igreja foi criada por Jesus para ser uma agência de continuidade da missão na 

vida e cultura dos valores do Reino. 

O segundo capítulo abordou as definições bíblicas e fundamentou o que 

se pretende dizer quanto se usa as expressões Reino de Deus, Evangelho, 

Igreja, Missão e Missional. Nesta abordagem foram consultadas as referências 

bíblicas sobre os temas e obras de autores que debruçaram sobre esses termos. 

A compreensão das definições foi necessária pois pretendeu e avaliou quanto a 

perspectiva missional influencia a práxis da missão da igreja hoje. 
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O terceiro e último capítulo desta pesquisa verificou aspecto missional na 

relação do Reino de Deus, do Evangelho, e da Igreja, comprovou que a 

continuidade da missão de Deus é realizada na dimensão presente do Reino de 

Deus, está é a esperança escatológica que invadiu o mundo. A Igreja criada por 

Jesus é enviada pelo Espírito santo a realização da missão, como continuidade 

da redenção e do projeto do Pai de em Cristo reconciliar as coisas. 

Portanto, esse trabalho aponta para uma direção práxis que é semelhante 

a que Jesus realizou, desta forma alguns apontamentos são realizados como 

sugestão de práxis na dimensão do Reino. Assim, o presente trabalho deixa 

algumas contribuições a respeito do Reino de Deus 

A Primeira contribuição é de que o Reino já está inaugurado, por isso é 

preciso que todos compreendam sua cidadania, e assim experimente as práticas 

dos súditos. 

A segunda contribuição considera o Reino se manifesta por meio da 

proclamação do Evangelho, sendo assim todos os cidadãos do reino são 

responsáveis por anunciar como arauto que a vitória sobre a morte o pior inimigo 

foi vencido pelo Rei e ele está no trono. 

A terceira contribuição considera que o reino de Deus inclui os menos 

favorecidos e rejeitados e excluídos. Por esse motivo deve ter a compreensão 

de fazer como Jesus buscar esses para o Reino, os que nada tem, reconhecem 

a necessidade e urgência de acolhimento e por isso são mais receptivos a 

mensagem das Boas Novas.  

Por fim a proclamação do Evangelho é para a Escritura a Proclamação do 

dia do Senhor, por isso o a Justiça Social e a Paz são alvos do Reino e da Igreja 

como a agente proclamadora. 
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