VENHA O TEU REINO...
Apesar de quase todos,
em todo o mundo já
conhecerem o nome Jesus,
poucos sabem a respeito do
Reino de Yahuh. O leitor sabe
o que é o Reino de Yahuh?
Lemos na Palavra de
Yahuh: “Venha o teu reino,
seja feita a tua vontade,
assim na terra como no
céu”; [Mattityahu (Mateus) 6:
10 - “ ]והיתיתמPor isso, tendo
recebido um reino que não
pode
ser
abalado,
retenhamos a misericórdia,
pela qual sirvamos a Yahuh
agradavelmente,
com
reverência e piedade”; [Ivrim
(Hebreus) 12: 28 - “ ]םירבעE
da sua boca saía uma aguda
espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que
pisa o lagar do vinho do furor e da ira do UL Todo-Poderoso”. [Gilyahna (Revelação/Apocalipse)
19: 15 - “ ]אנילגE o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que
diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso UL e do seu Mashiach, e ele reinará para
todo o sempre”. [Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 11: 15 - “ ]אנילגE vi tronos; e assentaram-se
sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar; e vi as almas daqueles que foram degolados
pelo testemunho de Yahushua, e pela palavra de Yahuh, e que não adoraram a besta, nem a
sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos; e viveram, e
reinaram com Há Mashich durante mil anos”. [Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 20: 4 - ]אנילג

Poderíamos citar aqui um sem número de versículos que tratam do Reino
de Yahuh, mas o leitor sabe o que será realmente esse Reino? Será que este
Reino estará nos céus?
Analisemos esses versículos: em Mattityahu (Mateus) 6: 10 Yahushua Há Mashiach nos dá a
oração modelo e nos ensina a pedir que o Reino de seu Pai “venha” até nós, ou seja, que Ele reine
sobre toda a terra. Yahushua não nos diz que iremos até o reino. O ravino Shaul (Paulo) nos diz no
livro aos Ivrim (Hebreus) 12: 28 que temos “recebido” o reino, ou seja o mesmo sentido, de o reino
vir até nós. Em Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 19: 15 descobrimos que no retorno de Yahushua
ele irá ferir as nações (da terra) e as governará com vara de ferro. Gilyahna (Revelação/Apocalipse)
11: 15 afirma isso: “... Os reinos do mundo vieram a ser de nosso UL e do seu Mashiach, e ele
reinará para todo o sempre”. Já em Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 20: 4 descobrimos que esse
reino sobre toda a terra será governado inicialmente, por mil anos, pelo Mashiach de Yahuh,
Yahushua. Assim podemos entender o texto que diz: “E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te
à minha destra, Até que ponha a teus inimigos por escabelo de teus pés”? [Ivrim (Hebreus) 1:
13  ]םירבעe também: “Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz
que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou

todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo
Mashiach se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Yahuh seja tudo em
todos”. [Qorintyah Alef (1 Coríntios) 15: 27, 28 - ]יתנרוק א, ou seja quando durante os mil anos de
reinado terreno de Yahushua, tudo estiver sujeito ao Pai, ele entrega o reino a Yahuh: “Depois virá
o fim, quando tiver entregado o reino a Yahuh, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o
império, e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os
inimigos debaixo de seus pés”. [Qorintyah Alef (1 Coríntios) 15: 24, 25 - ]יתנרוק א.
Assim amigo leitor se torna mais fácil entender que o reino de Yahuh será um reino sem fim
aqui na terra, logo após derrotar o último inimigo, a morte: “E deu o mar os mortos que nele havia;
e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia; e foram julgados cada um segundo as
suas obras. E a morte e o inferno (sepultura) foram lançados no lago de fogo. Esta é a
segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de
fogo”. [Gilyahna (Revelação/Apocalipse) 20: 13-15 -  ]אנילגQuando o Reino for entregue ao nosso
UL e Pai, a terra já haverá se tornado igual ao paraíso inicial: “E vI um novo céu, e uma nova terra.
Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe”. [Gilyahna
(Revelação/Apocalipse) 21: 1 -  ]אנילגE assim o intento inicial de nosso UL e Criador para com a
terra e os homens será finalmente atingido: “E disse UL: Façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e
sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou UL
o homem à sua imagem; à imagem de UL o criou; homem e mulher os criou. E UL os
abençoou, e UL lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai
sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a
terra”. [Bereshit (Gênesis) 1: 26-28 - ]תישארב
Então? Entendeu agora o que pedes quando oras “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como no céu”?
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