
O REINO DE DEUS 

EMBAIXADORES DESTE REINO! 

De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, 

como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, 

da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. 

 2 Coríntios 5:20 

 - Quando ROMA conquistava outra nação para o seu 

império, O imperador tinha em mente de ALTERAR a 

cultura da nova terra, IMPLANTANDO a cultura romana 

em novo território conquistado. 

Então SELECIONAVA 500 pessoas romanas, elas eram 

treinadas para viver em outra terra, porém eram 

orientadas a viverem lá como se estivessem em ROMA. 

Esta ação causava tanto impacto nos habitantes da 

colônia que eles não enxergavam mais ROMA como 

invasores, mas sim como abençoadores da terra deles. 

 Quando PAULO fala de embaixadores de Cristo, 

estava seguindo este raciocínio. 

 Então, os embaixadores de CRISTO neste mundo 

devem viver na íntegra com os MOLDES de CRISTO, Na 

vida pessoal, familiar de tal forma que as outras pessoas 

desejariam ENTRAR E FAZER PARTE do Reino de Deus. 

 

EXEMPLOS DE EMBAIXADORES 

 

 JOSÉ foi um embaixador do REINO de Deus no 

Egito - José, pois, era o governador daquela terra; ...   

“José era o governador do Egito e era ele que vendia 

trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os 

irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, 

rosto em terra.” Gênesis 42:6. 

 José chegou ao Egito como escravo, porém Sua 

intimidade com o Senhor e a Benção do Senhor sobre a 

vida dele, o elevaram a governador do Egito. 

 

 A ESCRAVA de Naamã era uma embaixatriz do 

Reino de Deus - E Naamã, capitão do exército do rei da 

Síria, era um grande homem diante do seu SENHOR, e 

de muito respeito; porque por ele o SENHOR dera 

livramento aos sírios; e era este homem herói valoroso, 

porém leproso. 

“E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram 

presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de 

Naamã. 

E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor 

estivesse diante do profeta que está em Samaria; ele 

o restauraria da sua lepra.”  2 Reis 5:1-3 



 Uma Adolescente, longe da família, dos amigos, do 

Templo continuou com suas convicções fortes sobre o 

Senhor. Por conta disto ela trouxe cura e salvação pra 

Naamã e sua casa. -  

“E disse Naamã: Se não queres, dê-se a este teu 

servo uma carga de terra que baste para carregar 

duas mulas; porque nunca mais oferecerá este teu 

servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, 

senão ao Senhor. 

Nisto perdoe o SENHOR a teu servo; quando meu 

senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele 

se encostar na minha mão, e eu também tenha de me 

encurvar na casa de Rimom; quando assim me 

encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o SENHOR 

a teu servo. “ 2 Reis 5: 17-18 

 

 JESUS CRISTO – Embaixador do Reino de Deus – 

não necessita de comentários. 

 

 

 

 

 

O MUNDO DE HOJE PRECISA DOS EMBAIXADORES 

DO REINO 

Hoje como nunca as pessoas deste mundo precisam 

CONHECER os embaixadores do Reino de Deus, que 

possam IMPACTA – LOS de tal forma que todos queiram 

fazer parte do Reino de Deus. 

 Este é o desafio pra todos nós. 

 

 Fomos chamados e transformados para representar 

o Senhor Jesus nesta terra. 

 

Amém, 

Pr José Hilton 

25.10.20 

 

 


