


2 - Embaixadores



O Reino de Deus já veio? 

Ou o Reino de Deus  
ainda está por vir?



“Pai nosso, que estás nos céus! 
Santificado seja o teu nome. 

Venha o teu Reino; 
seja feita a tua vontade, 

assim na terra como no céu. 

Mateus 6:9-10



Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus 
sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus 

respondeu: “O Reino de Deus não vem de 
modo visível, nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá 

está’; porque o Reino de Deus está  
entre (DENTRO DE) vocês”. 

Lucas 17:20-21 (NVI-PT) 



O Reino de Deus é um lugar em que 
eu entro, ou é algo que que entra 

dentro de mim?



Os 2 aspectos do Reino de Deus

• IMATERIAL  (Espiritual): dentro da pessoa 

•MATERIAL (Físico): que todos podem ver 

Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não 
podem herdar o Reino de Deus, nem o que é perecível 

pode herdar o imperecível.  - 1 Co 5:50 (NVI-PT)



Em outras palavras: você precisa ser 
um cidadão do reino antes de entrar 

neste reino livremente. 

Para entrar no Reino de Deus, este 
reino já precisa estar dentro de você.



O princípio do interior para o exterior  
DE DENTRO PARA FORA

•Primeiro o interior, depois o exterior 

•Boca —> coração 

•Crer —> falar —> experimentar  

•A árvore está dentro da semente 

•A semente morre, uma nova vida brota





Como entramos no Reino de Deus?



Para viver nos Estados Unidos

•Você nasce americano 

•Você consegue um visto permanente 

•Naturalizado americano 

•Para viver livremente nos EUA você precisa ser um 
cidadão americano!



Visto para entrar no país

•Proteger o país 

•Todo mundo quer entrar, porque a vida é mais fácil 
lá, tem mais oportunidades, dinheiro, saúde, 
prosperidade… 

•Há um controle rigoroso! Um visto permanente é 
muito difícil! 



Se você nasceu de novo,  
o Reino de Deus está em você! 

 
Você tem o visto permanente — o Espírito 

Santo que habita em você!  

E você é se torna um embaixador deste reino. 





2 Coríntios 5:17-20 (NVI-PT)  
17 Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas 
antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas!  
18 Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo 
por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, 19 ou 
seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, 
não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a 
mensagem da reconciliação.  
20 Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus 
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a 
Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com Deus.



Você é embaixador de um reino cujo Rei 
deseja dar visto permanente para TODOS OS 

QUE DESEJAREM! 

Você é embaixador de um REINO que todo 
mundo deseja viver: só tem justiça, paz e 

alegria, ETERNAMENTE!



Mas há embaixadores vivendo como 
mendigos…  

Enganados por mentiras! 



Para o inimigo ter poder sobre 
você, ele precisa que você acredite 

numa mentira.  



O inimigo é mestre em disfarçar a mentira, 
fazendo ela se parecer com a verdade.  

Ele usa as palavras do Rei, mas acrescenta, 
diminui, distorce, muda o sentido, tira do 

contexto.



Puxa, você tem feito tantos esforços 
para emagrecer, mais um pouco e 
você consegue… não desiste.. 

Ele mostra uma imagem distorcida de 
você mesmo — ele parece que está 
encorajando você, mas na verdade 
ele está fazendo você acreditar 
numa mentira: de que seus esforços 
não estão dando em nada, que é 
melhor desistir, isso não adianta.



FORTALEZAS 



PARA VENCER AS FORTALEZAS DO 
MAL, PRECISAMOS DE ARMAS DO 

MUNDO ESPIRITUAL



3 Pois, embora vivamos como homens, não lutamos 
segundo os padrões humanos. 4 As armas com as 
quais lutamos não são humanas; ao contrário, são 

poderosas em Deus para destruir fortalezas. 5 
Destruímos argumentos e toda pretensão que se 

levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos 
cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a 

Cristo. - 2 Coríntios 10:3-5 (NVI-PT) 



Vamos colocar a nossa armadura!



Chega de fortalezas!  
Vamos derrubá-las! 

Vamos usar as armas espirituais que temos.  
Somos embaixadores do reino mais 

poderoso do universo. 




