
BREVE CATECISMO DE WESTMINSTER 

Pergunta 102: Pelo que oramos na segunda petição?  

Resposta: Na primeira petição, que é “Venha o teu reino”, pedimos que o reino 

de Satanás seja destruído e que o Reino da graça seja adiantado; que sejamos 

guiados a ele e nele sejamos guardados, e que cedo venha o Reino da glória.  

Referências bíblicas: Sl.68.1; 2Ts.3.1; Sl.51.18; Sl.67.1-3; Rm.10.1.  

 Primeiramente, temos que compreender a expressão “teu reino”. Nesse 

contexto, “teu reino” possui dois sentidos: 1) diz respeito ao domínio gracioso e 

salvífico de Deus no coração do homem; 2) trata-se do domínio glorioso de Deus 

no mundo futuro. Aqui, é importante lembrar que o primeiro reino é o início do 

segundo. 

 Depois de compreendermos o significado da expressão “teu reino”, é 

importante que entendamos o que nós estamos pedindo quando oramos “Venha 

o teu reino”. Trata-se de um clamor que possui muitos aspectos. Vamos a alguns 

deles: estamos clamando para a graça de Deus opere abundantemente nesse 

mundo; estamos orando para que Deus seja glorificado; pedimos também para 

que o reino de Satanás seja destruído; pedimos para que o povo de Deus seja 

fortalecido; clamamos para que a Segunda Vinda do Senhor Jesus aconteça em 

breve; também oramos para que nós estejamos preparados para esse dia. Veja 

quanta riqueza e profundidade nesse pedido! 

 Alguém poderia levantar a seguinte questão: Se Deus conhece o tempo 

certo da Segunda Vinda de Cristo e não podemos atrasá-la e nem adiantá-la, 

seria certo orar para que a Sua volta se apresse? A resposta é sim, com toda a 

certeza. Lemos em Apocalipse 22.20b: “Certamente venho sem demora. Amém. 

Vem, Senhor Jesus!” Certamente podemos e devemos orar para que a volta do 

Senhor Jesus venha em breve, desde que esse clamor expresse nossa 

expectativa de experimentar a eternidade com nosso redentor mais do que tudo 

o que desejamos. É nesse sentido que devemos orar para que sua volta de 

“apresse”. Esse fato não está em contradição com a verdade de que a volta de 

Cristo ocorrerá no tempo determinado por Deus.  

 Como podemos nos preparar para a volta do Senhor? Há alguns 

princípios preciosos que devemos sempre nos lembrar:  

1) Vigie e seja sóbrio (1Ts.5.6): será que posso dizer “Vem, Senhor Jesus” 

em todos os lugares por onde eu ando e em todas as conversas que 

tenho?  

2) Use o tempo de modo redentivo (Ef.5.16): que o uso do nosso tempo 

mostre que Cristo é o mais importante para nós. O modo como eu uso o 

tempo revela o que?  



3) Demonstre seu amor por Cristo, expressando amor pelo próximo 

(Mt.25.34-46): as pessoas mais próximas de mim já ouviram as Boas 

Novas da salvação em Jesus Cristo?  

Certamente há muitas outras formas de nos prepararmos para a volta do 

Senhor Jesus, aqui só destacamos essas três por uma questão de 

espaço. 

 Infelizmente, é possível que façamos essa oração de forma mecânica e 

insincera. Por outro lado, há uma boa maneira de sabermos se estamos orando-

a sinceramente: quando nós buscamos e nos agradamos em fazer a vontade de 

Deus em nossa vida. Embora sempre haja imperfeição em nossas obras, pela 

fé, confiamos na perfeição da obra de Cristo Jesus e ele é o nosso advogado 

diante do Pai. “Venha o teu reino”, “vem Senhor Jesus”. Amém.    

  


