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Tema: As chaves do Reino 
Texto: Mt 16.16-19 

 
INTRODUÇÃO 

A frase, “as chaves do reino”, ocorre apenas uma vez na Bíblia, em 

Mateus 16.19, onde Jesus diz a Pedro: “Dar-te-ei as chaves do reino dos céus; 

o que ligares na terra terá sido ligado nos céus; e o que deligares na terra terá 

sido desligado nos céus”.  

 

No estudo de hoje pretendo responder de forma objetiva as seguintes 

perguntas: 

1. Qual o significado dessas chaves do reino dos céus? 

2. Quando Pedro fez uso pela primeira vez das chaves do reino? 

3. as chaves do reino eram exclusivas de Pedro ou outros apóstolos também a 

possuíam? 

4. hoje quem possuía a chave do reino dos céus? 

5. Para que serve as chaves do reino? 

6. Quem defini os critérios para o uso das chaves do reino? 

7. Qual a relação entre o uso das chaves do reino do céu e a atitude de ligar e 

desligar? 

 

1. O SIGNIFICADO DAS CHAVES NO NOVO TESTAMENTO 

Chave sempre implica autoridade para abrir uma porta e permitir entrada 

para certo lugar ou esfera. 

Exemplo:  

A. os intérpretes da lei tomaram as chaves da ciência (Lc 11.52). 

B. Jesus possui as chaves da morte e do inferno (Ap 1.18) 

 

Portanto, as “chaves do reino dos céus” representam pelo menos a 

autoridade de pregar o evangelho de Cristo (Mt 16.16) e assim abrir a porta de 

entrada do reino dos céus, permitindo o acesso. 

 

2. PEDRO FEZ USO DA CHAVE EM PENTECOSTES (AT 2.14-42) 
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3. OUTROS APÓSTOLOS TAMBÉM RECEBERAM AS CHAVES  

Eles escreveram o evangelho em sua forma permanente. 

 

4. TODOS OS CRISTÃOS POSSUEM A CHAVE 

Todos possuímos a chave em um sentido secundário, pois podemos 

compartilhar o evangelho com outros, abrindo assim o reino dos céus para os 

que nele entrarão. 

 

5. AS CHAVES INDICAM A AUTORIDADE PARA EXERCER A DISCIPLINA 

 

A. o plural chaves sugere autoridade sobre amis de uma porta. 

 

B. Jesus completa a promessa sobre as chaves com uma declaração sobre ligar 

e desligar, que tem paralelos próximos em outra afirmação sua em Mateus 18, 

onde ligar e desligar significam respectivamente colocar sob disciplina 

eclesiástica e livrar de tal disciplina (Mt 18.17-18).   

 

Observação: 

A) As chaves prometidas a Pedro (Mt 16.19), incluem tanto: 

i. capacidade de admitir pessoas no reino através da pregação do 

evangelho 

ii. autoridade para exercer disciplina para com os que estão na igreja. 

 

B) A autoridade das chaves com respeito a disciplina eclesiástica não é 

completamente ilimitada. Ela só será eficaz contra o pecado real (Mt 18.15), 

definido pela palavra de Deus.  

 

6. QUEM DEFINE O QUE É MORALMENTE CERTO OU ERRADO? 

 

A. A autoridade para definir o certo e errado pertence a Deus (Rm 1.32; 2.16; 

3.4-8; 9.20; Sl 119.89, 142, 160; Mt 5.18). 
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B. As chaves não envolvem autoridade para perdoar pecados em nenhum 

sentido absoluto, porque só Deus tem autoridade para isso (Is 43.25; 55.7; Mc 

2.7,10; Sl 103.3; 1Jo 1.9).  

Observação: 

A autoridade de exercer disciplina é uma autoridade que deve ser levada 

a feito em conformidade com os padrões das escrituras.  

 

7. A DISCIPLINA ECLESIÁSTICA LEGÍTIMA, PORTANTO, ENVOLVE A 

TREMENDA CERTEZA DE QUE A DISCIPLINA CELESTIAL 

CORRESPONDENTE JÁ TEVE INÍCIO (Mt 16.19; 18.18).   

 

APLICAÇÃO 

Os cristãos devem submeter-se a disciplina eclesiástica em vez de 

afastar-se dela, pois o próprio Deus também os colocou debaixo de disciplina 

por causa do pecado.  


