
Vivendo desde já no reino Divino  

E, [Jesus], interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: O 

reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão: está aqui, ou: está ali; porque eis que o reino de 

Deus está entre vós.  Lucas 17:20,21 

         Vamos imaginar que existisse realmente um governo justo? Então vamos imaginar que ele já esteja 

acontecendo! Vamos imaginar que todo ambiente que nos cerca é um incrível pensamento longamente 

duradouro... Imagine que sua vida agora é um sonho que a humanidade toda vê, pela sua perspectiva e 

escolha!  

          Pense nisso com a maior frequência que conseguir, e vamos comparar esse pensamento com o que 

Jesus Cristo ensinava, acredito que as conclusões serão próximas das que virão abaixo... Quem é 

prejudicado por fazer o que é justo já está sendo altamente valorizado no mundo paralelo governado por 

Jesus Cristo. Mas se você é favorecido por deixar de fazer o que é reto, ou por esconder seus erros, você já 

está passando vexame no mundo paralelo de reinado cristão. Sinta isso a todo 

momento, sinta isso a cada escolha, sinta isso a cada gesto!!! É apenas o seu coração 

que consegue viver paralelamente nestes dois mundos! Seu coração são seus hábitos, 

seus motivos não mais conscientes de vida, é tudo que você tem em um sonho!!!  Sua 

mente só está consciente desse momento por isso sua razão será sempre imediatista, 

pesando poucas consequências e com metas individualistas... Mas esse não é seu 

maior potencial!  

          Seu maior potencial está dentro de um universo de motivos coletivos, solidários e amplamente justos. 

Somente estes propósitos de vida te farão ser forte quando o mundo te acha fraco. Somente estes 

propósitos divinos te farão se sentir feliz quando você é injustamente desfavorecido! Veja este trecho do 

capítulo 12 do evangelho de Lucas: “Acautelai-vos com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Pois 

não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. 

Porque tudo o que dissestes nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurrastes ao pé do ouvido, 

no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Jesus ensina o temor do Senhor” 

          Pense bem! Se realmente haverá um governo justo, faz muito sentido todos que procuram apenas o 

conforto particular estarem neste momento passando vergonha no Reino dos céus! Lá todos sabem de 

tudo, não existe privacidade!!! Aproveite a oportunidade de conhecer estes mistérios do reino dos céus 

que foram mundialmente divulgados e atualmente ignorados!   

           O importante na vida não são bens materiais, são sentimentos... Não são as metas mas a trajetória, 

não é a velocidade mas a direção! Você vai morrer sonhando alto ou não, ganhando muito ou não, correndo 

rápido ou não! Não se esforce para encontrar uma felicidade que você já tem! O ser humano tem a 

necessidade de se sentir compreendido, de sentir que não está sozinho diante de dificuldades.  

Cada vez que você passou sem dinheiro ou portando valores materiais ao lado de pessoas necessitadas, 

moradores de rua, pessoas com fome... E achou que não podia fazer nada, você se rebaixou no mundo 

paralelo, você está condicionado a achar que ajudar é dar algo físico. A questão não é você possuir algo e 

outro não, a questão é você ter conforto e outro ter necessidade. Cada vez que você passou de carro do 

ano ao lado de moradores de rua e achou que não podia fazer nada...  Vixe, você virou insignificante na 

eternidade do reino dos céus!  Por isso Jesus Cristo disse: ‘Aquele que se elevar será humilhado e aquele 

que se humilhar será elevado!’. Está é a loucura de ser verdadeiramente cristão hoje! Um cristão de verdade 

não vive para receber bênçãos, ele vive para ser bênçãos na vida de outras pessoas!  

          Se você acha que é o único no ambiente que vive com sede de justiça 24 horas por dia, isso é só um 

sinal de que os propósitos de Deus estão bem distribuídos... Assim a vontade de Deus pode circular nos 

corações dos humanos de forma imperceptível para o mundo egoísta. É graças a isso que ainda temos a 

oportunidade de viver neste mundo temporário e individualmente insatisfatório! O conforto desconforta o 

justo, o desconforto conforta o amadurecimento.   
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          No inconsciente sabemos de tudo, somos um! No nosso consciente somos o mundo que vemos. Por 

isso Jesus Cristo diz: ‘Há mais felicidade em dar do que em receber! ’. Nosso coração vive nos dois mundos, 

e por isso é influenciado por vontades espirituais malignas e divinas. Quando um homem tem a infantilidade 

de roubar um projeto de outra pessoa,  patenteá-lo e virar o maior bilionário do mundo. Seu coração no 

reino dos céus se torna mais desprezado que qualquer outro. Porque todos conhecem a perspectiva de 

todos, você e a humanidade sente na pele tudo que qualquer injustiçado sentiu e sente. E isso faz toda 

diferença para aceitar o quanto o ser humano é ingrato por existir! O quanto o homem é imaturo em 

modificar criações divinas, em tirar medíocres conclusões da vida e dar autoria a si mesmo a estas obras. 

Por eu ter ciência da minha mediocridade, tudo isso que digo, minhas conclusões, esse pensamento, livros, 

frases e poesias que escrevo são autoria NeoqJav! ( Nunca Esqueça o Quanto Jesus Ama você! ) 

         Mas o que é isso que você lê afinal? Será que eu estou louco em dizer tudo isso, ou será que só estou 

dizendo o que Jesus falava a respeito do reino dos céus de uma forma que nós nunca tínhamos pensado 

por estarmos acostumados a pensar de uma forma padronizada? Será que a felicidade e o óbvio que nosso 

coração autêntico exalava na infância não foi consumido por um mundo desumanamente competidor e 

artificial?  

           Permita-me escrever agora um capítulo bíblico inteiro em que Jesus faz várias comparações 

com o Reino dos céus. Abaixo o texto do evangelho de  Mateus capítulo 13:  

Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar;  

E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou; e toda a 

multidão estava em pé na praia.  

E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 

E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e 

vieram as aves, e comeram-na;  

E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e 

logo nasceu, porque não tinha terra funda;  

Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz.  

E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.

  

E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e 

outro a trinta.  

Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.  

E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 

Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a 

eles não lhes é dado;  

Porque àquele que tem, se dará, e terá em abundância; mas àquele que não tem, até aquilo que tem 

lhe será tirado.  

Por isso lhes falo por parábolas; porque eles, vendo, não vêem; e, ouvindo, não ouvem nem 

compreendem. 

E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, 

vendo, vereis, mas não percebereis.  

Porque o coração deste povo está endurecido, E ouviram de mau grado com seus ouvidos, E 

fecharam seus olhos; Para que não vejam com os olhos, E ouçam com os ouvidos,e compreendam 

com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque vêem, 

e os vossos ouvidos, porque ouvem  



Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos 

desejaram ver o que vós vedes, e não o viram; e ouvir o que vós 

ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. 

Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o 

maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração; este é o 

que foi semeado ao pé do caminho.  

O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a 

recebe com alegria;  

Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e, 

chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo 

se ofende;  

E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas 

os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a 

palavra, e fica infrutífera;  

Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende 

a palavra; e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro 

trinta. ... 

Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao 

grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo;

 O qual é, realmente, a menor de todas as sementes; mas, crescendo, 

é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do 

céu, e se aninham nos seus ramos.         

Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, 

que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha, até que 

tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus, por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem 

parábolas  

Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca; 

Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo.  

Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, 

dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo.  

E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia a boa semente, é o Filho do homem;  

O campo é o mundo; e a boa semente são os filhos do reino; e o joio são os filhos do maligno; 

O inimigo, que o semeou, é o diabo; e a ceifa é o fim do mundo; e os ceifeiros são os anjos. 

Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. 

Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, 

e os que cometem iniqüidade.  

E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes.  

Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, 

ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem 

achou e escondeu; e, pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. 

Outrossim o reino dos céus é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas; 

E, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. 

Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a 

qualidade de peixes.  

E, estando cheia, a puxam para a praia; e, assentando-se, apanham para os cestos os bons; os 

ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos: virão os anjos, e separarão os 

maus de entre os justos,  

E lançá-los-ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes. 



Achou o texto útil? Tire cópia! Deixe um na caixa de correio do seu vizinho! 

 

E disse-lhes Jesus: Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. 

E ele disse-lhes: Por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai 

de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.[ Mateus 13:1-52 ]  

O tesouro do nosso coração foi doutrinado por cada escolha consciente que fizemos.  Nós governamos o 

nosso coração de forma similar a um governante que reina sobre uma sociedade. 

“O homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia uma ação e colhe um hábito. Semeia um 

hábito e colhe caráter. Semeia caráter e colhe o destino”  ( Swami Sivananda )  
No livro ‘O monge e o executivo’ refere-se a liderança. Mostrando a arte de instruir e ensinar de um 

verdadeiro líder, explicando que o processo de aprendizagem segue este fluxo de 4 etapas: 

     1 – Inconsciente e sem habilidade. 2 – Consciente e com habilidade.  

     3 – Inconsciente e sem habilidade 4 – Inconsciente e com habilidade.  

            Formamos nossa personalidade, hábitos, caráter, hobbys, gostos dessa 

forma. Sempre, tudo que fazemos teve um motivo consciente, é por isso que 

quando alguém diz algo diferente da sua convicção você se ofende. Porque ele na 

verdade está dizendo que o que você havia aceitado conscientemente como 

verdade era um engano, uma mentira e uma ilusão. O difícil é você olhar para 

dentro de si mesmo para descobrir no seu inconsciente se realmente você está 

equivocado, é muito mais fácil xingar, acusar, condenar, bater e agredir. Do que 

questionar o que você é, o que te condicionou a ser assim e o que condiciona outro a errar!  

          A humildade é adquirida pelo reconhecimento disso. Uma dica para que isso possa ocorrer de forma 

mais natural é se doutrinar a fazer o que está acostumado de uma forma que está desacostumado. Não 

repetir, te faz sempre refletir, e evita você se acostumar com o que você pensa que é. Ouvir mais, observar 

mais, melhorar a postura, falar de forma mais serena. Fugir do conforto dá bons resultados, fuja do 

condicionamento e você está se doutrinando a se conhecer! Como uma criança faz naturalmente. Com o 

tempo sua vida vai ganhar mais sabor, mais gosto, mais cor, mais cheiro, você vai voltar a ver novidade no 

óbvio! Estamos acostumados a viver pela aparência, e por isso não enxergarmos a essência do que nos 

rodeia. Existe um universo a ser explorado em cada ser humano, e quando se conhece a vida inteira de uma 

pessoa, seja ela boa, ou seja, ela má, você a admira. Você entende o motivo de todos nós sermos vítimas, 

e que todo mundo tem razão. Você não precisa ser Deus para saber que isso é verdade. Basta voltar a ser 

humano.  

          O sábio se silencia diante de outros pontos de vista, mas nunca se cala diante de injustiças. Todos nós 

somos ao mesmo tempo propósitos e vítimas de ilusões que geralmente chamamos de medos ou 

esperanças, muitas delas condicionadas a favorecerem inconscientemente um grupo temporariamente 

poderoso, mas já desprezado no reino eterno da justiça. Geralmente quem acusa sem perceber também 

incentiva o que está condenado.   

O verdadeiro progresso está na humildade, afeto, compaixão, compreensão e empatia. Fuja do ambiente 

que inibe a sua própria evolução!  

O próprio Jesus Cristo não permitia que o orgulho, vaidade, prepotência ou senso de superioridade tomasse 

conta do seu coração. Por exemplo, no registro do evangelho de Lucas: 

Quando um jovem rico chamou Jesus de “Bom Mestre”, ele respondeu: “Por que me chamais bom? 

Ninguém é bom, senão um, que é Deus”  ( Evangelho Lucas Cap. 18 )  

Outro exemplo é quando Jesus foi tentado por Satanás, registrado no evangelho de Mateus capítulo 4:  
Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E 

disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares.Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: A 

o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás.  ( Evangelho Mateus Cap 4. )   
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