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Violência contra a Mulher 

29 de maio a 3 de junho 2018 – São Paulo. 

 

Domingo, 3 de junho de 2018. 

 “Venha o teu Reino: seja feita a tua vontade, assim na terra...” 

Tenente-Coronel Dr. Dean Pallant1 

Essa é a minha última palestra neste simpósio. Nas três anteriores enfatizei a importância dos Direitos 

Humanos para o futuro do mundo e as ameaças atuais que estamos enfrentando.  A segunda palestra sugeriu 

caminhos pelos quais os Direitos Humanos podem ser fortalecidos quando trabalham com religiosos e 

organizações como a igreja para melhorar a vida de todos. A terceira palestra considerou uma maneira 

específica de fazer isso: apoiar a Agenda 2030 e trabalhar para alcançar os 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Esta palestra aborda especificamente os recursos disponíveis para nós, cristãos, na medida em que 

procuramos ser fieis.  Enfocaremos no desenvolvimento da capacidade dos cristãos e da igreja para apoiar a 

luta pelos Direitos Humanos.  Este é um trabalho essencial. Se os cristãos e a igreja querem ser eficazes no 

seu serviço ao mundo, os cristãos precisam enfocar em ser como Deus quer que sejam; fazer o que Deus 

quer que façam.  Através do estudo da vida e ensinamentos de Jesus Cristo, podemos entender a missão de 

Deus e o que isso significa para a maneira como vivemos. 

Uma grande parte do ensinamento mais importante de Jesus está registrado em Mateus 5 a 7.  Este pequeno 

trecho da Bíblia é chamado “o Sermão do Monte”. Há 111 versículos nestes três capítulos que incluem 

muitos ditos conhecidos de Jesus.  Por exemplo, 

 Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus 

 Vocês são o sal da terra 

 Vocês são a luz do mundo 

 Vocês ouviram o que foi dito: ‘Olho por olho e dente por dente.’ Mas eu lhes digo:  Não resistam ao 

perverso.  Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. 

 Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem 

 Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão 

julgados; e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. 
 
Há muito mais instruções que transformam a vida, no Sermão do Monte. Parte desse ensinamento é a 

oração conhecida como “Pai Nosso". Ela seria melhor descrita como a oração dos discípulos, porque ali 

Jesus estipulou as prioridades, ensinando como os discípulos deveriam orar: 

“E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles 

pensam que por muito falarem serão ouvidos.  Não sejam iguais  a eles, porque o seu Pai sabe do que 

vocês precisam, antes mesmo de o pedirem.  Vocês orem assim: “Pai nosso, que estás nos céus!  

Santificado seja o teu nome.  Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.  

Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos 

devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal... Pois se perdoarem as ofensas 

uns dos outros. O Pai celestial também lhes perdoará.  Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai 

celestial não lhes perdoará as ofensas.” (Mateus 6: 7 – 15) 

É uma oração para ajudar pessoas, como nós, que precisam orar justamente isso!  É uma oração para 

pessoas, como nós, que precisam viver sua fé.  A oração é enganosamente simples.  A simplicidade é 

importante – há um perigo em fazer tudo muito complicado. Na época de Jesus, alguns dos religiosos 

                                                           
1 Dean Pallant é Doutor em Teologia Política pelo King’s College, Londres, e Diretor da Comissão Internacional de Justiça Social 

do Exército de Salvação, em Nova York.  



2 
 

adoravam fazer orações longas e complicadas para se exibirem. Jesus ensina Seus discípulos a serem 

simples (não simplistas).  O Pai Nosso tem uma profundidade tremenda – vamos focar em uma parte 

pequena dessa oração: “Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu”. 

1. Venho o teu Reino 

A vinda do Reino era uma parte central do ensinamento de Jesus.  De alguma forma, Jesus era um líder 

revolucionário radical.  Hoje, frequentemente Ele é visto como meigo e inofensivo.  Isso é errado.  Os 

líderes políticos e religiosos tinham razão em ter medo de Jesus.  Na medida em que O entenderam, 

perceberam que Ele era uma ameaça perigosa.  Sua mensagem era revolucionária – a vinda de um Reino 

novo implicava que o Reino velho seria derrubado. Na oração que Ele ensinou aos Seus discípulos, o 

primeiro pedido a Deus é “Venha o Teu Reino”.  Portanto, quando oramos o Pai Nosso, estamos pedindo a 

Deus para nos ajudar a ser como Cristo – radicais, revolucionários, agentes de transformação.  Estamos 

prontos para isso? Buscar justiça certamente resultará em conflito e impopularidade. Defender os direitos de 

outros humanos é com certeza ser como Cristo, mas, inevitavelmente resulta em conflito com os poderosos. 

Não devemos ter medo de viver a mensagem radical de Jesus. Quando as pessoas reconhecem o caráter 

radical dEle, frequentemente são atraídas por ele. O problema é que os cristãos e a igreja têm domesticado o 

Jesus revolucionário – Sua mensagem tem perdido esse radicalismo.  Ao apoiarmos os Direitos Humanos, os 

cristãos recapturam a verdadeira, não diluída, mas pura mensagem de Jesus. Cada defensor dos Direitos 

Humanos é motivado por um senso de justiça. A vida não é justa para muitas pessoas, e todos nós 

precisamos trabalhar juntos para torná-la melhor. Jesus veio à Terra para lutar contra a injustiça e oferecer  

salvação a todos. 

Mas há um problema para muitos defensores dos Direitos Humanos.  Os cristãos acreditam que Jesus veio à 

Terra para tirar o pecado do mundo (João 1:29).  Pecado não é uma palavra popular hoje em dia.  As pessoas 

não gostam de serem chamadas de pecadoras.  É um resultado previsível da nossa sociedade secular e pós-

moderna. Se, como muitas pessoas acreditam, não há nenhuma fonte última da verdade, então, como pode 

haver pecado? É uma conclusão razoável, se Deus não existe.  Mas os cristãos acreditam que Jesus é a 

verdade encarnada. Ele viveu uma vida perfeita, e nenhum de nós é como Ele. Todos nós contribuímos para 

o esfacelamento do mundo pela maneira como nos comportamos, pensamos e sentimos.  Portanto, todos 

somos pecadores. Pecado é a raiz de toda injustiça (Ezequiel 9:9). A injustiça floresce fora do Reino de 

Deus, levando as pessoas a perderem a plenitude da vida que Deus intencionou para nós (João 10:10). 

Ao orar “Venha o Teu Reino”, reconhecemos que o Reino de Deus não está completamente estabelecido 

neste mundo. Ainda uma parte imensa do nosso mundo em rebelião. Quando oramos “venha o Teu Reino”, 

estamos prometendo parar de ser rebeldes e estamos convidando o Reino de Deus para reinar em cada parte 

das nossas vidas.  Quando reconhecemos que tudo no cosmos inteiro pertence a Deus – incluindo as áreas 

que nós controlamos – voluntariamente entregamos o controle para Deus e, com isso, ganhamos a liberdade 

que Cristo oferece.  

Há outro aspecto do Reino de Deus – entregamos nosso poder e, assim, encontramos a liberdade verdadeira.  

Cada pessoa tem poder. Vocês todos têm poder. Vocês têm o poder de entrar neste salão hoje.  Vocês têm o 

poder de sair daqui, se quiserem.  É claro, alguns têm mais poder e, alguns têm menos poder, mas ninguém é 

totalmente sem poder. Até o prisioneiro condenado à morte tem poder sobre suas atitudes e ações. Devemos 

ser mordomos sábios do poder ao nosso alcance e sempre lembrar que a fonte de todo o poder vivificador é 

Deus. Deus tem dado a cada pessoa o direito de escolher como viver.  Quando oramos “venha o Teu Reino”, 

estamos almejando alinhar nosso poder com o poder de Deus. 

“Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: ‘O 

Reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: “Aqui está ele”, ou “lá está”; porque o Reino de 

Deus está entre vocês.’.”  (Lucas 17: 20 a 21, NVI) 

Isso é muito importante. Os reinos deste mundo são avaliados pela dimensão da população, o valor do 

Produto Interno Bruto (PIB) e o tamanho das forças armadas. O Reino de Deus é diferente.  Está dentro de 

você e de mim – O Reino de Deus cresce cada vez que pessoas enxergam o mundo com os olhos de Deus, 

quando pessoas vivem conforme as prioridades de Deus e não as suas próprias.  O Reino está dentro de nós 

e flui para fora de nós. Uma das maneiras mais importantes de perceber a evidência do Reino é a qualidade 
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dos nossos relacionamentos.  Como falei ontem, pessoas do Reino de Deus produzem o fruto do Espírito nos 

seus relacionamentos.  Como Paulo escreveu: “...o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.” (Gálatas 5:22 e 23)  Nosso mundo precisa 

mais desse Reino! Nosso mundo precisa menos do fruto do reino ímpio que Paulo descreve antes em Gálatas 

5.19: “Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e 

feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, irá, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas 

semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti:  Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o 

Reino de Deus”. 

Quando oramos “venha o Teu Reino”, estamos rejeitando os comportamentos acima mencionados e 

prometendo buscar o fruto do Espírito. 

2. Seja feita a Tua vontade 

A próxima linha da oração é “seja feita a Tua vontade”.  O que queremos dizer com isso?  

Os cristãos acreditam num propósito supremo para esta vida – fazer a vontade de Deus. Essa ideia está 

sofrendo contestação séria. Como já constatamos neste simpósio, há um número crescente de pessoas que 

rejeitam toda a forma de verdade absoluta. Vivemos num mundo pós-verdade.  Como pode haver a vontade 

de Deus, se não existe Deus? Conforme falei na primeira palestra, pós-verdade é o fruto de décadas de 

individualismo.  Se eu sentir que algo é a verdade, então é verdade. Eu posso criar a verdade. A pós-verdade 

floresce no vácuo criado pelo ateísmo. Se não há Deus, por que deve haver uma definição externa da 

verdade? É uma progressão lógica que indivíduos, autônomos e racionais devem determinar sua própria 

verdade.  Quem tem o direito de definir o que é verdade?  Eu, e somente eu.  Este é nosso mundo novo:  

Pós-verdade.  Pós-Deus.  Pós-Direitos Humanos. 

O Pai Nosso é radicalmente diferente da pós-verdade. Nós, cristãos, submetemo-nos à vontade de Deus 

quando oramos o Pai Nosso. Reconhecemos que há um propósito maior do que nós mesmos. A palavra 

grega é telos.  Telos significa nosso “objetivo ou meta final”.  Para nós, pessoas de fé, nossos objetivos e 

ambições são deixados de lado para que o propósito de Deus reine sobre tudo e todos. 

O telos de Deus para a criação é estabelecido em Efésios 1:8-10: 

“A qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da Sua 

vontade, de acordo com o Seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer 

convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos”. 

Esse é o propósito do Reino de Deus – unir, em Cristo, todas as coisas no céu e na terra.  União é o telos de 

Deus, e consequentemente, desunião, fragmentação e discórdia é a oposição.  Onde quer que encontremos 

divisão e atitudes e ações egoístas, isso é contrário à vontade de Deus. 

Então, quando oramos “seja feita a Tua vontade”, estamos nos comprometendo a construir um mundo unido, 

justo e interconectado. Um mundo cheio de pessoas saudáveis – corpo, mente e alma – que vivem num 

planeta saudável. Construir relacionamentos profundos está no coração do propósito de Deus. O Manual de 

Doutrina do Exército de Salvação esclarece esse propósito: 

“Todas as nossas atividades e práticas, sociais e espirituais, surgem da nossa convicção do amor de 

Deus e nosso desejo de ver todos atraídos para uma relação com Ele... A doutrina nos lembra que a 

salvação é holística: a obra do Espírito Santo toca todas as áreas da vida, da personalidade, assim 

como o bem estar físico, emocional, espiritual, a relação com nossas famílias e com o mundo ao 

redor”.2 

Quando oramos “seja feita a Tua vontade”, estamos nos comprometendo a fazer parte da grande missão de 

Deus de “fazer convergir todas as coisas, celestiais ou terrenas”. 

3. Assim na terra como no céu 

Chegamos à parte final da oração – assim na terra como no céu.  Lembre-se de que o telos de Deus é o de 

unir todas as coisas no céu e na terra. Muitos cristãos têm uma ideia errada sobre o céu e a terra. Muitos 

pregadores enfatizam que o propósito da salvação é para as pessoas terem suas almas salvas, para escaparem 

da terra e irem para o céu quando morrerem. Essa é uma crença falsa.  

                                                           
2 Manual de Doutrina do Exército de Salvação 2017, 161 
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O propósito da vida, dos ensinamentos da morte, da ressurreição e da segunda vinda de Jesus é o de unir os 

céus e a terra. Nós não vamos para o céu para deixar a terra para trás.  O céu não está muito longe.  Está 

aqui.  Muitos na igreja pararam de falar sobre a segunda vinda de Jesus.  Também é um erro.  Jesus voltará 

para esta terra.  Precisamos cuidar desta terra porque é a única que temos, e um dia Jesus voltará para ela. 

Temos que tomar muito cuidado, e evitar criar uma divisão falsa entre o céu e a terra.  O dualismo tem sido 

um problema na igreja desde o início. Há pessoas que focam na alma e ignoram o corpo.  Outros focam no 

corpo e ignoram a alma e a vida espiritual. É um grande erro pensar que o corpo é para a terra e a alma é 

destinada para o céu. É errado, leva ao dualismo que é uma heresia.  Jesus voltará – então céus e terra serão 

unidos. 

Portanto, cuidar da Terra deve ser uma parte essencial da missão da Igreja e de cada cristão. Essa éuma das 

razões pela qual eu fico tão entusiasmado com respeito aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a 

Agenda 2030.  Quando tentamos proteger o meio ambiente, não nos envolvemos em política liberal – 

estamos sendo fieis ao ensinamento bíblico e preparando esta terra para a volta de Cristo e a união do céu e 

da terra. 

Quando oramos “venha o Teu Reino, seja feita a Tua vontade assim na terra...”, estamos decidindo não 

ignorar o sofrimento de outras pessoas.  Não podemos ignorar a destruição do planeta.  Estamos prometendo 

lutar pelos direitos da pessoa humana, especialmente daquelas que são pobres e marginalizadas pelos 

poderosos na sociedade. 

O trabalho que somos chamados a fazer na Terra faz parte de viver o Pai Nosso. Os cristãos testemunham do 

Reino de Deus através de todas as atividades cotidianas.  Como explica N. T. Wright: 

“O que você faz com seu corpo no presente, importa, porque Deus tem um futuro maravilhoso para o 

seu corpo...O que você faz no presente – pintando, pregando, cantando, costurando, orando, 

ensinando, construindo hospitais, cavando poços, envolvendo-se em campanhas pela justiça, 

escrevendo poesias, cuidando dos necessitados, amando seu próximo como a si mesmo – durará para 

o futuro de Deus.  Essas atividades não são simplesmente maneiras de fazer a vida no presente um 

pouco menos chata, um pouco mais suportável, até o dia quando deixamos tudo para trás...São parte 

daquilo que podemos chamar de construir o Reino de Deus.3 

Não é somente o que fazemos como indivíduos que conta no Reino de Deus. Os cristãos devem falar contra 

sistemas e governos que perpetuam injustiças e causam sofrimentos. Uma das minhas grandes preocupações 

é o futuro da economia mundial.  Os ricos estão se enriquecendo cada vez mais, enquanto a grande maioria 

de nós está vendo nosso padrão de vida estagnar ou até diminuir. Como o resto do mundo, organizações, 

sistemas e governos estão caídos, quebrados e causam sofrimento. 

Um livrinho que ajuda muito, publicado em Inglês em 2016, explica as implicações da queda dos sistemas 

do mundo. Seu título é “Advocating for Justice – An Evangelical Vision for Transforming Systems and 

Structures”.4 (Advogando pela Justiça – Uma Visão Evangélica para Transformar Sistemas e Estrutruras) 

Os autores argumentam que não somente os indivíduos e o planeta estão caídos.  Os “principados e 

potestades deste mundo” também estão caídos.  Eles escrevem: 

“Deus tem dado estas instituições (Estados, corporações, ONGs, igrejas, etc.) para o bem e, apesar de 

seu estado atual decaído, eles também são parte do plano de redenção de Deus...ao falar diante deles, 

estamos testemunhando da verdade de que Deus deseja uma boa contribuição deles, e nós os estamos 

desafiando a cumprir seu papel, dado por Deus.”5 

Três amplos temas surgem nos escritos de Paulo relacionados ao poder.  Walter Wink resume: “os poderes 

são bons, os poderes são caídos, os poderes serão redimidos”.6  Os cristãos são chamados para lutar a fim de 

salvar pessoas e também salvar nossas instituições – o que inclui lutar pela salvação da igreja, incluindo o 

Exército de Salvação. 
                                                           
3 Wright, 2008, 193. 
4 Offutt, Stephen; Bronkema, David; Vaillencourt Murphy, Krisanne; Davis, Robb; Okesson, Gregg; ‘Advocating for Justice – An 
Evangelical Vision for Transforming Systems and Structures’ Baker Academic, 2016. 
5Ibid, 80.  
6Ibid, 86. 
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Conclusão 

Ao concluir essa palestra, espero que ela tenha “esticado” sua mente para perceber a largura, a altura, a 

profundidade e a riqueza do amor de Deus por toda a criação. Deus deseja ver a restauração da perfeição em 

cada parte da Sua criação. Isso significa a restauração de relacionamentos quebrados – entre pessoas e Deus, 

entre pessoas e pessoas, entre as pessoas e o planeta, e até a restauração de indivíduos caídos e quebrados. 

Quando oramos, “Venha o Teu Reino; seja feita Tua vontade, assim na terra como no céu” estamos nos 

comprometendo com uma grande missão: A missão de Deus para unir os céus e a terra. Cada ação que ajuda 

nessa tarefa deve ser aplaudida e apoiada. Qualquer ação que fragmenta, despedaça e quebra nosso mundo 

deve ser combatida.  

Tenho tentado explicar através desta série de palestras, que, apoiar os Direitos Humanos pode contribuir 

para a construção do Reino de Deus na terra como no céu. 

Os Direitos Humanos não são em si mesmos o salvador do mundo – há somente um Salvador – Jesus.  Mas 

os Direitos Humanos podem ser uma maneira de unir pessoas para descobrir maneiras de construir o bem 

comum. 

Oro para que todos nós tenhamos coragem, propósito e paixão para fazer a nossa parte, a fim de que este 

mundo seja um lugar melhor para todos. Creio que isso é possível se vivermos totalmente dependentes do 

poder do Pai, do Filho e do Espirito Santo, 

 

Amém. 

 

 


