
Mensagem: Salvo fora do Reino? Impossível!  Por David Keeling. 

 

 Essa mensagem é direcionada a pessoas que constantemente nos procuram em busca de retornar 

para Jesus ou refazer sua caminhada com Deus. 

 Muitas vezes quando pessoas deixam o Senhor e argumentam dizendo: Tudo certo, continuo 

ouvindo a voz do Senhor! Nós servimos ao Senhor porque escolhemos Ele! Obedecemos Ele, porque 

escolhemos Ele para ser nosso Senhor! 

 

 Nesta manhã começaremos com Mateus capítulo 4:17 é um verso que estamos acostumados e 

apenas para começamos "Desde então começou Jesus a pregar, e a dizer: Arrependei-vos, porque é 

chegado o reino dos céus." O Reino do Céus é chegado assim como Jesus disse há dois mil anos atrás. 

 Este Reino é agora! Hoje! E ele chama o homem a se arrepender!  

 Para se arrepender e não somente para ser salvo!  

 Para se arrepender e não apenas deixar as coisas ruins!  

 Mas se arrepender entendendo que o Reino de Deus é chegado! 

 Ouvimos a palavra arrependimento muitas vezes: "Arrependa-se ou não irás para o céu!" ou 

"Arrependa-se ou irás para o inferno", mas quando Jesus nos chama a nos arrepender, Ele diz para nos 

arrependermos porque o Reino de Deus é agora! Ele está chamando o homem para entrar no Seu 

Reino!  

 Uma das razões pelas quais falamos disso nessa manhã é apenas para falarmos a respeito do 

Reino de Deus. Espero que entre nós haja alguns que entendam a diferença, pois falar a respeito dos 

reinos está se tornando muito popular em certos círculos. Existem artigos e pregações a respeito disso e, 

muitos podem dizer que já ouviram a respeito disso, pregando sobre o Reino de Deus ou arrependam-se 

para o Reino de Deus e eu respeito esses pensamentos porque é por isso que Cristo fala sobre 

arrependimento e penso que essa poderia ser uma boa mensagem a respeito de pregar o Reino de 

Deus!  E escutando um pouco mais dizem: Eu não quero deixar a salvação! E então começam a falar 

sobre o Reino. Eu não quero deixar algo para trás, muito menos reduzir a mensagem da salvação ou a 

salvação pessoal! Mas o que quero é falar sobre o Reino e podemos ver que a Salvação é apenas o 

trampolim para entrarmos no Reino! Se isso é o que meu coração pensa, porque não importa o que 

dizer depois disso, não significa absolutamente nada! Porque simplesmente ele atirou o reino em seus 

pés, apenas repintando e agarrando a ideia evangélica de que se você alcançou a salvação, você está 

salvo! Você tornou-se um Cristão! E um discípulo de Jesus! Mesmo sem saber tudo o que Jesus disse ou 



não! Isso é errado! Completamente errado! Sempre que uma pessoa, com essas ideias a respeito de sua 

salvação separa-se da mensagem sobre o Reino, vemos a incoerência! Sempre que alguém crê no 

Evangelho do Reino de Deus é porque entenderam que ofenderam os princípios do Reino que 

prejudicaram suas vidas fazendo isso. Eles não estão apenas salvos e começam a entender o Reino. Isso 

é completamente falso! Você não poderá ser salvo sem o Reino e você não é salvo e depois introduz o 

Reino em tua vida. Isso vai diretamente contra a ideia de fazer parte de uma igreja! E a tolice sobre 

tornar-se membro de uma igreja! Eles dirão que deve salvar-se de alguma forma do mundo, depois 

começa a aprender algumas poucas coisas sobre Deus e começa a mudar a forma de vida, mas apenas 

em pequenas partes ou pontos de sua vida. Então lentamente você começa a tornar-se igreja e 

lentamente começa a fazer parte do padrão dessa igreja. Assim, começa a entrar nos grupos dessa 

igreja, seguindo todas as coisas que essa igreja deseja que você siga, então você pode tornar-se parte do 

corpo de Cristo! E quanto a você estar realmente salvo? O que é isso? Você apenas saiu de algum lugar e 

agora se tornou membro do corpo de Cristo e vai para o Céu? Isso é uma completa loucura! Loucura! 

Nós costumávamos ir para a igreja em nosso tempo de membros de igreja, então há 12 anos, garotos 

alcançaram a salvação depois da mensagem. Estavam lá crianças de 4, 5 ou 6 anos, pessoas que vinham 

do meio do nada, diziam: Oh! Quero aceitar Jesus! Quero ser salvo! Alguns diziam que tinham 16 ou 17 

diziam: Hei, é tempo de nos batizarmos e nos unirmos à igreja, fazermos o curso de formação e nos 

batizarmos, então tornaram-se parte da igreja. Não é isso o que a Bíblia ensina.  

 Em Atos capítulo 2:38 “E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em 

nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo; (Eles creram, 

eles foram batizaram e eles obedeceram.) Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e 

a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras 

palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que 

foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra; e naquele dia agregaram-se quase 

três mil almas, Louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o 

Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.”Atos 2:39-47 

 Para com aqueles que foram salvos do pecado, o Senhor acrescentava-os à sua Igreja. Para 

alguém que proclamava ser salvo e não eram acrescentados à igreja, não é o que a Bíblia ensina. Sempre 

que nós cremos e nos tornamos parte do Reino de Deus, nós somos uma parte do Reino de Deus. 

Quando nos tornamos um cidadão do Reino de Deus, somos um cidadão do Reino de Deus. Não somos 

salvos antes! E então deixamos a teologia nos mudar… Para então nos tornarmos parte do Reino de 

Deus. Sempre que você é salvo deste mundo e se volta para o Reino de Deus, Você entra no reino de 
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Deus e se você não está pronto para estar no Reino de Deus, permaneça longe dele! Não peça para ser 

parte dele! Não pense que você é salvo se você não está no Reino de Deus!  

 É uma falácia, falar sobre o Reino de Deus hoje em dia. É apenas para que você fique animado a 

respeito disso! Hei! Essas pessoas alcançaram! E não importa o quanto a mensagem seja dura, eles 

mudam sua teologia, apenas um pouco, tornam-se um pouco mais educados, agora temos que adicionar 

isso ou aquilo em nossa declaração doutrinária: Somos parte do Reino de Deus e continuam seguindo os 

mesmos ensinos mundanos, salvação sem a necessidade de seguir a Cristo! Isso é ridículo! Isso é 

destrutivo! Trata-se apenas de pessoas inteligentes, adulterando o conteúdo de uma fonte pura para 

fazer dinheiro! Somente isso! “Tome um drink e desça pela fonte, deixando seu dinheiro”, exatamente a 

falsa ideia de adicionar o Reino à essa salvação mundana! Apenas traz alguém mais próximo o bastante, 

mas mantendo-se na sua sujeira, com o rótulo de evangélico e falando a respeito do Reino! Eles darão 

certo quão duro seja! O problema está numa caminhada suja, quão duro for o caminho e tudo continua 

poluído ao redor. Isso é errado! Esse não é o Reino de Deus que Jesus Cristo pregou! Jesus disse: Todo 

aquele que ouve a minha voz, me seguirá! Ele não disse que todo aquele que disser que está salvo, que 

creu em seu coração … Não foi essa a mensagem que ele ensinou! A mensagem do Reino é a mensagem 

a respeito desse Reino! E até que você torne-se parte desse Reino então a mensagem é: Coloque em 

prática essa mensagem em sua vida, você não é parte desse Reino! Não importa o quanto você 

pretende ser salvo ou crer em Jesus! Muitos mataram por essa ideia, porque Não cremos que Jesus 

morreu por nós! Porque não confiavam em suas obras! Isso é uma coisa falsa! é uma falsa esperança 

para se apegar! Que se você somente crer que Jesus morreu por você será salvo! Não foi isso o que 

Jesus ensinou… Você pode estar apto a encontrar alguns poucos versos e torcer algo sobre o que Jesus 

ensinou, colocando uma falsa esperança nessa mensagem.  

 Um homem, falando ontem a noite sobre a fé de uma pequena criança, comentou sobre todas as 

promessas e que Jesus disse que se crermos nele, seremos salvos. O que uma criança faria se ouvisse 

isso? O que elas fariam como criança? Levariam essa mensagem para jovem geração … E eu perguntei: E 

se você dissesse à uma criança sobre amar seus inimigos? O que você pensa que uma pequena criança 

imaginaria? E se você dissesse à uma criança que se alguém batesse em uma face deveria dar a outra? O 

que você acha que uma criança entenderia disso? Eles creriam nisso? Sim, eles creriam! Essa é uma 

chave muito simples,  se elas cressem nisso, elas fariam! Basta pegar uma promessa feita a alguém e 

dizer creiam nessa promessa! Isso é enganoso! É pegar a palavra de Deus e usar para manipular o 

próximo! E levar às águas uma pessoa e prejudicá-la pelo resto de sua vida!  



“E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais.” 

Atos 5:14 E os que criam eram acrescidos à igreja. Quais crentes? Aqueles que creram que Jesus morreu 

por eles? Para crer em Jesus é necessário colocar em prática os ensinos de Jesus! Se você disser a uma 

criança que o fogão é quente, ela acreditará e não tocará nele! Se não acreditarem, irão tocá-lo e 

queimar seus dedos nele! E então começarão a acreditar em você. Acreditar sempre produz algo novo! 

Tiago diz: Você pode falar da sua fé e eu te mostrarei minha fé pela qual eu vivo! Você diz que foi salvo 

quando creu em Jesus, mas não mostra que guardou seus ensinos! Você não é um crente enquanto não 

começar a guardar seus ensinos! Simples assim! Sempre que você tenta misturar essas coisas juntas, 

como um copo de bebida forte com coca, apenas um pouco de bebida forte em um copo de coca, torna-

se veneno! Não importa a proporção da mistura, é veneno! Não importa o quanto certo esteja, quando 

mistura veneno nisso, sempre será ruim! De fato, pode se tornar muito perigoso, pois lidando com todo 

esse veneno, mesmo que você só misture metade/metade, diremos: ainda é veneno! Pode até ter um 

sabor muito bom! Pode ter até gosto de coca nele, mas ainda assim está misturado com veneno! E 

sempre que você pegar o Reino de Deus e a pura mensagem do Reino de Deus, entrando no Reino de 

Deus e tornando-se parte do Reino de Deus e separar isso da salvação, tornar-se-á outra coisa! É algo 

que você pode fazer para entrar no Reino de Deus! Tudo o que você fizer a partir daí será muito tarde! 

Você apenas envenenou sua mensagem! Deus procura pessoas que se tornarão parte do Reino de Deus 

e fugiram do meio dos falsos ensinos! Não foram simplesmente arrastados por todo esse lixo! Deixe-o! 

Tornaram-se parte do Reino e separam-se desse mundo tanto como preto e branco! Tanto como o dia e 

a noite! Não os misturem juntos!  

“Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao 

Senhor.” Atos 11:24 Foram unidos ao Senhor. Não fomos unidos como membros de igreja! Quando você 

está no Senhor, estás no Senhor e quando não estás, não estás! As pessoas pensam, e a respeito 

daqueles que virão? E aqueles que chegarão lá? E a respeito daqueles que estão perto? Se vierem 

estarão lá e se estiverem perto, estarão lá? Não. Se você pensa assim nas pequenas coisas, ainda não 

estás lá! E não estamos falando sobre perfeição, mas estamos falando sobre continuar lutando contra 

divórcio e recasamento, se ainda estamos falando sobre acumular tesouros nesta vida, se ainda estamos 

falando sobre a ideia da não resistência, você está no caminho! Mas ainda não está lá! Vamos ver igrejas 

definindo o exemplo, dizendo: Bem, sabemos que não somos perfeitos, mas vamos chegar lá… Você 

estará lá quando entender os princípios básicos do Reino de Deus quando passar a colocá-los em prática 

em sua vida, então você estará lá! Você terá que lidar com detalhes ao longo do caminho, terá que lidar 

com lutas, você poderá ainda levantar-se do chão de vez enquanto, poderá ainda ter maus pensamentos 
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de vez enquanto, poderá ainda ter verdadeiras batalhas com pensamentos difíceis de vez enquanto, 

todas essas coisas estarão contigo, mas você escolheu um caminho diferente, vai resistir essas coisas, vai 

colocar elas de lado e mover-se na direção do Reino de Deus! Essa é a direção: Entrar no Reino de Deus! 

Essa é a sua segurança, essa é a estrada que levará a vida eterna e não é a respeito de aprender 

lentamente coisas sobre salvação. Se você está lentamente aprendendo essas coisas você ainda estará 

desconsiderando estas coisas! Quando você faz isso, deixa Cristo de fora também! Não podemos 

separar Cristo de seus ensinamentos! Um grande problema! Esse é o problema com o Cristianismo 

Evangélico e Cristianismo Católico separando Cristo de seus ensinos! Eles querem separar sua vida 

espiritual com a forma que realmente vivem! Isso é hipocrisia! Quando você ensina que podem fazer 

assim, você promove a hipocrisia! Por que não apenas se limpar de tudo isso? Apenas dizendo: Este é o 

Reino de Deus, Esforcem-se para entrar nele! Aprendam sobre ele e sigam-no e vivam por toda sua vida! 

Não esse negócio de quando forem salvos ou fizerem parte de uma igreja, Reúnam-se juntos e alcancem 

algo de valor. Não apenas ensine grandes coisas, mas vivam grandes coisas! Então teremos uma 

mensagem! Levem-nos a todos juntos para dentro do Reino de Deus!  

 

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. 

Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.” Romanos 8:9 Do que se trata o 

Espirito de Cristo? O Espirito de Cristo ainda está em questões sobre ir à guerra? O Espírito de Cristo 

ainda está zangado? O espírito de Cristo não sabe se eu devo perdoar ou não? O espírito de Cristo anda 

está querendo me tornar rico neste mundo? Garantindo minha vida? Isso é realmente o Espírito de 

Cristo? Não! É o Espírito de Cristo que te ensinará como você deve viver! Para que não estejamos 

buscando essas coisas carnais! Ao invés disso, vivermos os princípios do Reino! Para que digas que estás 

salvo, tipo que Deus me deu Paz e que me fez sentir-me realmente agradável e confortável, esse não é o 

Espírito de Cristo!  Para me fazer sentir ou para fazer com que não esteja mais convicto, não sentir mais 

culpa, ou que não estou mais errado, esse não é o Espírito de Cristo! O Espírito de Cristo é aquele que 

irá te ensinar como viver os ensinos de Cristo em Seu Reino! Se você não tem esse espírito, você não 

pertence a Ele!  

Às vezes as pessoas pregam e acham estarem pregando uma mensagem realmente boa, mas 

eles não entendem o que realmente estamos falando, eles não nos escutam e não prestam atenção a 

nós. Gostaríamos realmente que estivessem dizendo o certo, mas eles rejeitam o que dissemos. São de 

um espírito diferente! Eles dizem: Todos nós iremos descobrir, nem todos! Porque eu sei que o básico a 

respeito dos ensinos de Jesus e Eu conheço o Espírito de seu ensino e eu vou andar nele. E eu vou segui-
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lo e vou alcançar o céu por esse Espírito ou eu não pertenço a Ele. Nós não estamos salvos quando 

esperamos ansiosamente receber o Espírito nesses dias. Isso está errado!  

“Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode 

receber, porque não o vê nem o conhece; mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em 

vós.” João 14:15-17 Você entrou no Reino de Deus e não está mais no reino do mundo e o reino do 

mundo não pode receber o Espírito de Cristo! Eles não podem recebê-lo! Como é difícil entender isso? 

Se você não está seguindo o Reino de Deus e tendo o Espírito do Reino de Deus, não importa o quanto 

você pensa que você está salvo, a Bíblia diz algo diferente! Ele não está lá! Até que você se torne parte 

do Reino de Deus, você está no reino do mundo! Para ouvir aqueles que ainda querem agarrar-se à suas 

vidas, eles têm medo que podem ofender alguém dizendo que são Cristãos. De dizer a alguém que se 

não está seguindo o Reino de Deus, não é Cristão. Eles têm medo de dizer que quem não faz parte do 

Reino de Deus não é cristão, porque eles aceitaram Jesus, assim como eu fiz… Não é difícil entender, 

Você está acompanhando isso? Basta olhar para os trilhos do que já aconteceu na história sobre o que 

aconteceu com pensamentos assim, o que nós temos hoje? Temos pregadores homossexuais nos 

púlpitos! Eles foram salvos exatamente como eu fui! Quem poderá dizer que eles estão errados? É assim 

que eles vivem! Aonde isso vai nos levar? Apenas em um mundo onde tudo acontece de forma que 

jamais vimos. São líderes segundo o mundo. O reino do mundo está apenas marcando para onde tudo 

levará… Porque você não pode pegar uma marca de lá e colocar aqui e pegar uma daqui e colocar lá, 

qual será o sinal de que você terá que saiu do caminho e estará no caminho do inferno ou que sairá 

desse caminho do mundo e entrará no Reino de Deus? Onde está sua compaixão nisso? Onde está sua 

misericórdia e não julgamento nisso? Onde está? Pegaremos um sinal? Ou uma direção? Que nos tire da 

estrada do inferno e nos coloque na estrada do Reino? Apenas precisamos de um sinal ou uma direção! 

É exatamente o que está acontecendo! Sempre que você tenta tomar o Reino deste mundo e misturar 

com o Reino de Deus e o rotula como Cristão, só porque pensa existir uma boa aliança entre ambos… 

 Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Ele.  Esse não é o Espírito de conforto e 

pensamentos de Salvação é o Espírito daquele que ouve os ensinos de Cristo, colocando tudo em prática 

em nossas vidas! Quando falhamos, aprendemos a nos levantar e seguir em frente! Nós não misturamos 

os sinais para nos sentir melhor… Essa é a estrada do engano impenitente. Quando começamos a 

misturar os sinais estamos nesta estrada, tornamo-nos incapazes de dar a volta e tomar o caminho 

novamente. Por isso muito pouca gente realmente vive essa mudança, começam a caminhar no lado da 

estrada do Reino e em algum momento passam para o lado mundano da estrada. Enganam a si mesmos 
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dizendo: Eu ainda estou nesse caminho! Ainda não cheguei ao Reino, mas as promessas do Reino 

permanecem na minha estrada… Elas fazem sentir-me muito melhor! Toda vez que se deparam com 

uma mensagem de Deus mandando-lhes arrependerem-se, eles sacam um sinal com uma promessa do 

seu lado. 

 Não existe mudança na estrada. Ela continua no mesmo lugar, não importa que tipo de sinal 

venha aparecer ao longo do caminho. Continua no mesmo lugar. Eu desejo que pessoas que assumem 

nomes como remanescentes, ou do Reino, ou dos mais populares que possam ser usados nesses dias, 

tenham isso em suas mentes antes que sejam levados pelas águas.  

Arrependimento para entrar no Reino de Deus é agora!  

Queremos ser uma só igreja, não 22.000 diferentes denominações! 

Nosso foco não é definir membresia, mas pessoas de qualquer parte do mundo, que estiverem no Reino 

de Deus, pois estamos abertos para ter comunhão e compartilhar. 

Não nos consideramos intolerantes, mas estamos na linha do Reino de Deus. Este Reino precisa estar 

em você. Em qualquer lugar do mundo em que você estiver esse Reino precisa estar em você. 

Não existe nenhuma palavra nas escrituras que apoiam que para você estar no Reino de Deus precise 

fazer parte de algum lugar físico ou algo do tipo. Ele precisa estar em você. 

Se estou realmente salvo, quão longe no mundo eu preciso ir? Não preciso fazer parte do Reino de Deus 

para ser salvo? Estaria me colocando em grandes problemas se pensasse que já estou salvo.  

 

Que o Senhor nos conceda suas bençãos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


