
CAPITULO II - MEU REINO NÃO É DESTE MUNDO 

 

Comentários dos Itens 1 a 3 e 5 a 7 - A vida futura. O ponto de vista. 

 

Leitura do Evangelho de João, Capítulo 18, Versículos 33, 36 e 37: 

 

“Pilatos, então, entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: tu és o rei 

dos judeus.  

 

Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste 

mundo, os meus servidores teriam combatido para que eu não fosse entregue aos 

judeus. Agora, porém, o meu reino não é daqui. 

 

Disse-lhe então, Pilatos: sendo assim, tu és rei?  

 

Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu fui gerado para isso, e para isso vim ao 

mundo, a fim de testemunhar a verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a 

minha voz.” 

 

Nessa passagem nos deparamos om um fato que aconteceu logo após a última ceia. 

 

Jesus estava no Horto das Oliveiras orando na companhia de Pedro, João e Tiago. 

 

Nesse momento, os soldados e oficiais romanos chegam acompanhados de 

sacerdotes, assim como do apóstolo Judas Iscariotes, que se aproxima do Mestre e 

beija-o na face para que as autoridades presentes identificassem quem era Jesus. 

 

Jesus, então, é levado ao pretório para ser interrogado por Pilatos. 

 

Pretório era a residência oficial do procurador romano e também era o local onde 

ficava a guarnição do exército romano, por isso, era um lugar muito bem protegido 

pelos soldados. 

 

Pilatos era o responsável pela administração da Judéia, uma espécie de governador 

designado pelo império romano. 

 

Quando Pilatos afirma que Jesus é o rei dos judeus, o Mestre logo afirma que o reino 

dele não era desse mundo. 

E quando o Cristo afirmou que o seu reino não era deste mundo, ele se referiu ao 

mundo das ideias, valores, interesses e ocupações do ego, do imediato e do material. 

E este mundo realmente não é o dele. 

 



O que Jesus quis dizer é que o mundo dele é o espiritual! 

 

O que o Mestre queria que entendêssemos é que não se pode por o Espírito em 

função da matéria, o permanente em prol do provisório e o divino sob a tutela do 

humano.  

 

Quem já é espiritualizado, vive no mundo material com qualidade, maturidade e bom 

senso. E desfruta, na maioria das vezes, com maior qualidade e extensão de tempo os 

prazeres do plano físico, justamente porque a eles não se prende. 

 

O reino de Deus está dentro de nós, mas na maior parte da Humanidade ainda se 

encontra em estado dormente, latente. 

 

Compete ao homem despertar e desenvolver esse reino e esse trabalho é individual, 

intransferível, e só depende da livre vontade de cada um de nós. Pensemos nisso para 

fazer brilhar a nossa própria luz! 

 

Itens 1 a 3 - A vida futura 

 

Todos os ensinamentos de Jesus se reportam ao princípio da vida futura, pois somente 

a sua aceitação torna possível o entendimento e o esforço na prática dos seus 

preceitos. 

 

Jesus, implicitamente, demonstrou pelos seus ensinos, que a vida futura é uma lei da 

natureza, a qual ninguém pode escapar e que ela justifica as anomalias da vida terrena 

e se mostra de acordo com a justiça de Deus. 

 

Mas Jesus também, explicitamente, demonstrou a realidade da vida após a morte, 

quando apareceu e conversou com Maria Madalena, à beira do túmulo onde fora 

sepultado seu corpo.  

            

Os Apóstolos viram na chamada “ressurreição” de Jesus a confirmação dos ensinos 

do Mestre e, com isso, se sentiram fortalecidos para viver e trabalhar na divulgação 

desses ensinos. 

 

Todos que resolveram seguir o Cristo, à época, tornaram-se confiantes na vida futura 

e, por isso, não se importavam em morrer pela causa, visto que sabiam que 

continuariam vivos no mundo espiritual.  

            

Infelizmente, muitos ainda não conseguem entender os ensinos de Jesus, por não 

aceitarem a vida além da morte do corpo físico, julgando serem esses ensinos 

impraticáveis pelo homem.  

 



Outros, mesmo aceitando a imortalidade do Espírito, mas não tendo a compreensão 

dessa continuidade, julgam a vivência dos ensinos do Mestre apenas para os santos e 

não para o homem comum.  

            

Somente o Espiritismo, vindo quando o homem estava mais amadurecido em 

inteligência e sensibilidade para compreender as verdades espirituais, pôde trazer a 

prova da existência da continuidade da vida, demonstrando a existência do mundo 

espiritual, com suas leis e seus habitantes (Espíritos desencarnados).  

           

A partir desse momento, a vida futura deixou de ser algo impreciso para constituir-se 

numa realidade que pode ser observada e apreendida por qualquer pessoa que se 

disponha a estudar as obras de Allan Kardec e os relatos dos Espíritos que já viveram 

na Terra e que continuam a manifestar-se por meio dos médiuns.  

            

A vida futura é uma realidade material provada pelos fatos e é em função dela que 

devemos entender a mensagem de Jesus, vivendo na Terra, usufruindo dos seus 

recursos, participando de tudo que ela possa no oferecer, mas sempre tendo por base 

a continuidade do viver eternamente.  

            

Quando aceitamos a continuidade da vida, não podemos mais viver de maneira 

leviana e inconsequente, pois Jesus veio, justamente, mostrar a nossa 

responsabilidade no progresso que temos de fazer em nós e ao redor de nós.  

            

Itens 5 a 7 – O ponto de vista 

 

Há, duas maneiras de se analisar o viver na Terra, e da escolha de um deles, depende 

a nossa paz interior: 

 

- O ponto de vista material; e 

- O ponto de vista espiritual. 

 

Se analisarmos a vida na Terra somente pelo ponto de vista material, nossa visão 

fica muito restrita e pobre, porque terá como base somente a percepção de um mundo 

caótico, violento e desigual. 

 

Um mundo no qual se nasce sem pedir e sem querer, luta-se para sobreviver e 

para conseguir determinadas coisas consideradas importantes para a felicidade, e ao 

fim se angustia sabendo que a morte vai chegar e tudo acabará. 

 

Por outro lado, quando analisamos o viver na Terra sob o ponto de vista espiritual e, 

portanto, da vida futura, tudo ganha um sentido diferente.  

 

Compreendemos que estamos aqui para desenvolver nosso potencial intelectual e 

moral, e que devemos usar os recursos que a Terra nos oferece para nos tornarmos 

Espíritos melhores. 

 



A felicidade possível de ser vivenciada em nossa estadia na Terra deve ser 

conquistada sempre respeitando o direito dos demais de também serem felizes.  

 

O aceitar a vida futura torna a pessoa mais responsável pelos seus atos, tanto em 

relação a si mesmo como em relação aos outros, porque estimula o homem a procurar 

viver melhor com seus semelhantes, a desempenhar suas funções de forma a 

contribuir para o bem estar de todos e não somente para o seu único e exclusivo bem-

estar. 

 

 

Para finalizar temos um trecho da mensagem de Emmanuel, do livro “Irmão”, 

psicografia de Chico Xavier, intitulada “No reino do coração”: 

 

“Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo, no 

entanto, várias vezes, afirma que esse reino permanece dentro de nós. 

 

Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção 

do céu há de começar em nós, se nos propomos alcançar a vida perfeita. 

 

Não olvides o reino do coração, se anelas trabalhar pelo reino do Cristo. 

 

(...) 

 

Lembremo-nos de que o valor de nossa existência está em função do valor que a 

nossa vida represente para as vidas que nos rodeiam. 

 

Ainda mesmo que todas as circunstâncias te hostilizem, ajuda sempre. 

 

A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará, abençoando-te o sacrifício. 

 

Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na Terra de agora, mas, desde 

agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. 

 

Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no 

campo das próprias experiências e nunca te acomodes com o desespero.” 

 


