
ESBOÇOA igreja é a coluna e base da verdade e
todos os santos são responsáveis

por manter a verdade

Leitura bíblica: 1Tm 3:15; 2:4; 2Tm 2:2, 15; Gl 2:5, 14

I. A igreja é a coluna que sustenta e a base que mantém
a verdade (1Tm 3:15):
A. O Senhor quer que Sua igreja O conheça como a verdade

para testificar a respeito Dele como a verdade (Jo 14:6;
18:37; 1Jo 1:6; 5:20).

B. Verdade em 1 Timóteo 3:15 refere-se às coisas reais
reveladas na Palavra de Deus, que são principalmente
Cristo como a corporificação de Deus e a igreja como o
Corpo de Cristo (1Tm 2:4; Cl 2:9, 19).

C. A verdade é o Deus Triúno, tendo Cristo como a corpori-
ficação, centro e expressão,para produzir a igreja como o
Corpo de Cristo, a casa de Deus e o reino de Deus (Cl 2:9;
Ef 1:22-23; 4:16; 1Tm 3:15; Jo 3:3, 5).

D. A igreja possui Cristo como a realidade; ela testifica a
todo o universo que Cristo, e somente Cristo, é a reali-
dade (Jo 1:14, 17; 14:6).

E. Como a coluna que carrega a verdade e a base que sus-
tenta a coluna, a igreja testifica da realidade, da ver-
dade, de Cristo como o mistério de Deus e da igreja como
o mistério de Cristo (Cl 2:2; Ef 3:4).

F. O tipo de igreja que edificamos depende do tipo de ver-
dade que ensinamos; assim, há uma necessidade
desesperada da verdade viva para se produzir a
igreja, para ajudar a igreja a existir e para edificá-la
(1Tm 3:15).

G. Na vida da igreja todos precisamos chegar ao pleno
conhecimento da verdade (1Tm 2:4; 4:3; 2Tm 2:25; 3:7;
Tt 1:1):
1. Todo crente deveria ter um conhecimento pleno, um

entendimento completo das coisas reveladas na
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Dia 1

Dia 2

Palavra de Deus (1Jo 2:21).
2. O pleno conhecimento da verdade é uma compreen-

são cabal da verdade, um reconhecimento e aprecia-
ção plenos da realidade de todas as coisas
espirituais e divinas que recebemos pela fé (1Tm
2:4; 4:3; 2Tm 2:25).

3. Cortar retamente a palavra da verdade é desven-
dar, sem tendência ou distorção, a realidade da eco-
nomia de Deus revelada no Novo Testamento (2Tm
2:15).

H. Na restauração do Senhor hoje, precisamos de Esdras,
mestres sacerdotais que estejam saturados com Deus e
sejam hábeis na Palavra de Deus, para educarem os
santos com as verdades divinas (Ne 8:1-8, 13; 2Tm 2:2,
15).

I. A maior necessidade é trazer os santos à verdade; todos
os santos deveriam ser treinados na revelação divina
(1Tm 2:4):
1. Todos precisamos ser ajudados por meio da Versão

Restauração com as notas de rodapé e dos Estudos-
Vida, para vermos o significado intrínseco da pala-
vra da Bíblia (Ne 8:8, 13).

2. As mensagens dos Estudos-Vida são chaves; elas
abrem a Bíblia e nos introduzem nela.

3. “Considero os nossos escritos como a chave para
abrir a Palavra sagrada. Creio que os que têm lido
as mensagens dos Estudos-Vida com as notas da
Versão Restauração podem testificar honesta-
mente que elas têm aberto capítulos e livros da
Bíblia. Não visam substituir a Bíblia, mas fazer
com que as pessoas se aprofundem nela” (Treina-
mento de Presbíteros, Volume 3: A Maneira de Cum-
prir a Visão, pp. 128-129).

II. Todos os santos são responsáveis por manter a ver-
dade (1Tm 3:15; 2Tm 2:15):
A. A coluna que sustenta e a base que mantém a verdade

são toda a igreja, incluindo todos os santos; cada
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Dia 5
e

Dia 6



membro da igreja é parte da coluna e da base que man-
tém a verdade (1Tm 3:15).

B. A igreja ser a coluna e base da verdade implica que cada
membro da igreja deveria conhecer a verdade; assim,
deveríamos tomar uma decisão de aprender a verdade
(2:4):
1. A maioria dos santos provavelmente não tem uma

percepção profunda de que são responsáveis por car-
regar a verdade.

2. A igreja, incluindo cada crente, deve manter a ver-
dade.

3. Os santos nas igrejas precisam respeitar os líderes,
mas se os líderes fizerem algo contrário à verdade,
os santos devem ser responsáveis em manter a ver-
dade:
a. Não importando quem fale, os santos precisam

discernir se o que é falado está de acordo com a
verdade (1Ts 5:21).

b. Não devemos nos importar com a pessoa, mas
com a verdade, e estar sempre prontos para
manter a verdade (1Jo 1:6).

4. Para que a igreja seja forte, cada irmão e irmã deve
manter a verdade aprendendo, experimentando e
sendo capaz de falar a verdade (1Tm 2:4).

C. Para entender o que significa manter a verdade, deve-
mos considerar o exemplo de Paulo em Gálatas
2:11-16:
1. Paulo viu que Pedro fez algo contrário à verdade dei-

xando de comer com os gentios (vv. 11-13).
2. Paulo repreendeu a Pedro porque este estava

fazendo algo contrário à verdade; assim, Paulo
estava mantendo a verdade (vv. 14-16).

3. Nessa situação, Paulo foi uma coluna e base da ver-
dade (vv. 5, 14).

D. Se aprendermos e praticarmos a verdade na vida diária
da igreja, todos seremos capazes de ter alguma respon-
sabilidade em manter a verdade (2Jo 4):
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1. Toda verdade tem dois lados; precisamos manter os
dois lados de cada verdade para sermos equilibra-
dos.

2. Devemos sempre aprender, guardar e manter a ver-
dade (3Jo 3-4, 8).
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Suprimento Matinal

1Tm
3:15

Mas,se eu tardar,escrevo para que saibas como se deve
proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e base da verdade. (RV)

Cl
2:2

Para que o coração deles seja confortado e vinculado
juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da
forte convicção do entendimento, para compreende-
rem plenamente o mistério de Deus, Cristo.

Ef
3:4

Pelo que,quando ledes,podeis compreender o meu dis-
cernimento do mistério de Cristo.

Em 1 Timóteo 3:15 Paulo nos diz que a igreja, como a casa do
Deus vivo, é a “coluna e base da verdade.” A igreja é a coluna que
sustenta e a base que mantém a verdade. Aqui, verdade se refere
às coisas reais reveladas no Novo Testamento com respeito a
Cristo e a igreja segundo a economia neotestamentária de Deus.A
igreja é a coluna que sustenta e a base mantenedora dessas reali-
dades. Uma igreja local deve ser um edifício que mantém, conduz
e testifica a verdade, a realidade, de Cristo e a igreja.

A economia neotestamentária de Deus é composta por dois
mistérios: Cristo como o mistério de Deus (Cl 2:2) e a igreja como
o mistério de Cristo (Ef 3:4). Cristo e a igreja, a Cabeça e o Corpo,
são o conteúdo da realidade da economia neotestamentária de
Deus. Como a coluna que carrega a verdade e a base que sus-
tenta a coluna, a igreja testifica da realidade, da verdade, de
Cristo como o mistério de Deus e da igreja como o mistério
de Cristo.

De acordo com o contexto, podemos dizer que a verdade em
1 Timóteo 3:15 denota o mistério da piedade, a manifestação de
Deus na carne, no versículo 16. A única verdade, a única reali-
dade no universo é a manifestação do Deus Triúno na carne.
Como veremos agora, essa manifestação não está somente em
Cristo, mas também na igreja. (The Conclusion of the New Testa-
ment, pp. 2232-2233)

DIA 1 Leitura de Hoje

A igreja como a casa de Deus é também a coluna e a base da ver-
dade. Como coluna, a igreja sustenta a verdade, e como a base, a
igreja mantém a verdade.A verdade é o Deus Triúno com Cristo como
a corporificação, centro e imagem para produzir a igreja para ser o
organismo como o Corpo de Cristo, a casa de Deus e o reino de Deus.
Qualquer outra coisa não é a verdade e,ensinar qualquer outra coisa,
é ter um ensinamento diferente. Cobrir a cabeça, lavar os pés e méto-
dos de batismo, são doutrinas; não são a verdade que precisamos
ensinar. A verdade é apenas uma coisa: o Deus Triúno, tendo Cristo
como o centro,a corporificação,a imagem e a expressão para produzir
a igreja como o Corpo de Cristo, a casa de Deus e o reino de Deus.
Somos um nessa verdade. Não somos um nos pequenos pontos dife-
rentes da Bíblia. (The Satanic Chaos in the Old Creation and the
Divine Economy for the New Creation, p. 105)

Em 1 Timóteo 3:15 o apóstolo Paulo diz que a igreja não é apenas a
coluna da verdade, mas também a base da verdade. Uma coluna, que
é um pilar fixo, precisa de uma base sólida. A palavra grega para
“base”, nesse versículo, significa baluarte, uma estrutura sólida que
sustenta a coluna. A igreja, como a coluna da verdade, precisa ter
também uma base sólida, um baluarte forte. (…) Para sermos coluna
e base da verdade,precisamos ser sólidos, fortes, claros e ricos na ver-
dade.Toda igreja local deve ser um baluarte sólido e uma coluna alta.
Em toda localidade a coluna deve ser edificada cada vez mais alta
para dar testemunho da verdade a todo o universo. (Truth Messages,
p. 22)

A igreja é a coluna e base da verdade,e não a coluna e base da dou-
trina. Portanto, para que a igreja seja forte e sadia, todos os santos
precisam conhecer a verdade. Os santos, como um organismo corpo-
rativo, precisam manter a verdade e não doutrinas. Doutrinas con-
fundem as pessoas e trazem opiniões divisivas. A verdade nunca
divide as pessoas, pelo contrário, sempre as edifica juntas. Por conse-
guinte,a maneira de nos conduzir na igreja em tempos de degradação
é conhecer e manter a verdade.

Se conhecermos a verdade, não nos preocuparemos com doutri-
nas, tais como servir vinho ou suco de uva na mesa do Senhor. Na
mesa do Senhor devemos nos preocupar apenas com a verdade sobre
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a morte e ressurreição de Cristo e com o Corpo de Cristo. O único pão
mostra o único Corpo, e a verdade do único Corpo mata todo pensa-
mento divisivo. Se vimos a verdade sobre o único pão, que é o único
Corpo, nunca ousaremos causar qualquer divisão. Entretanto, se dis-
cutirmos a respeito da doutrina de que tipo de pão servir, quanto
mais discutirmos, mais estaremos divididos. (Crucial Principles for
the Proper Church Life, p. 74)

Leitura Adicional:The Conclusion of the New Testament,mens.208;The
Satanic Chaos in the Old Creation and the Divine Economy for the
New Creation, cap. 4; Truth Messages, cap. 2; Crucial Principles for
the Proper Church Life, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

[Em 2 Timóteo 2:15] Paulo indica que o imunizador deve ser um
obreiro (…) [que] corta retamente a palavra da verdade. Isso signi-
fica desdobrar, abrir a palavra de Deus em suas várias partes cor-
reta e retamente, sem distorção. Assim como um carpinteiro tem a
habilidade de cortar retamente a madeira, o obreiro do Senhor pre-
cisa da habilidade de cortar retamente a palavra da verdade. Isso é
necessário porque no declínio da igreja muitas verdades são detur-
padas e apresentadas de maneira distorcida, tendenciosa.
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Suprimento Matinal

1Tm
2:4

O qual deseja que todos os homens sejam salvos e che-
guem ao pleno conhecimento da verdade.

2Tm
2:15

Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro
que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a
palavra da verdade.

Em 1 Timóteo 2:4 Paulo diz que Deus deseja que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da ver-
dade. Devemos orar em favor de todos os homens, porque Deus,
nosso Salvador, deseja que eles sejam salvos e conheçam a ver-
dade.

Verdade significa realidade, denotando todas as coisas reais
reveladas na Palavra de Deus, que são principalmente Cristo como
a corporificação de Deus e a igreja como o Corpo de Cristo. Toda
pessoa salva deve ter um conhecimento pleno, uma percepção com-
pleta dessas coisas.

O objetivo das duas epístolas a Timóteo é lidar com o declínio
da igreja. (…) Para lidar com tal declínio, a verdade deve ser man-
tida. A primeira epístola enfatiza que Deus deseja que todos os
salvos tenham o pleno conhecimento da verdade e que a igreja é a
coluna e base da verdade (3:15). A segunda epístola enfatiza que
a palavra da verdade deve ser exposta corretamente (2Tm 2:15) e
que os que se desviaram devem retornar à verdade (2Tm 2:25).
(Estudo-Vida de 1 Timóteo, p. 34)



Hoje, entre os cristãos, só os aspectos superficiais da verdade não
foram deturpados. Praticamente todos os itens mais profundos da
verdade foram distorcidos. A respeito disso, muitos não cortam a
palavra da verdade retamente, mas de forma torta e tendenciosa.
Portanto, não devemos ser apenas mestres, soldados, atletas e lavra-
dores, mas também obreiros, carpinteiros, que cortam retamente a
palavra da verdade. Verdade aqui não denota meramente doutrina
bíblica; refere-se ao conteúdo e à realidade da economia neotesta-
mentária de Deus. Os elementos principais dessa verdade são Cristo,
como o mistério e a corporificação de Deus, e a igreja, como o mistério
e o Corpo de Cristo. Todos precisamos aprender a cortar retamente
a palavra da verdade a respeito de Cristo e a igreja. (Estudo-Vida de
2 Timóteo, pp. 29-30)

A verdade ou as doutrinas sólidas podem [edificar a igreja]. Com
certeza, o tipo de igreja que vocês vão edificar, depende do tipo de
verdade que vão ensinar. (…) Temos ressaltado bastante que as
igrejas não são edificadas por meras doutrinas, mas por Cristo, pelo
Espírito e pela vida. Desde 1962, muitas mensagens têm sido publi-
cadas sobre a verdade. Se não as tivéssemos publicado desde que a
restauração chegou a este país e tivéssemos simplesmente apren-
dido a orar e nos exercitar em dons, tais como línguas e curas, a
situação hoje seria muito carente. (…) Percebemos, claramente, que
para produzir a igreja, para fazê-la existir e para edificá-la, precisá-
vamos publicar as verdades sólidas, vivas, cheias de Cristo, do Espí-
rito e de vida. A maneira de Deus executar Sua economia é usar Sua
Palavra sagrada.

Sem a Bíblia em nossas mãos nos últimos dois mil anos,desde que
o Senhor Jesus ressurgiu e ascendeu aos céus, tudo estaria no ar e
nada poderia ser sólido. Até mesmo as coisas do Espírito poderiam
não ser sólidas. O Espírito depende da palavra. É por isso que o
Senhor falou que as palavras que Ele nos disse são espírito (Jo 6:63).
As palavras que o Senhor fala são o Espírito sólido. Sem a Palavra, o
Espírito não é tão sólido. (…) Hoje, entretanto, temos a Bíblia. Há
muitos exemplos de pessoas que, quando contatam a Palavra
sagrada, muitas vezes tocam o Espírito; mas é difícil dar um exemplo
em que as pessoas tocam o Espírito e depois tocam a Palavra. (…) Um
princípio foi estabelecido pela história: há uma necessidade desespe-
rada da verdade viva para produzir a igreja, ajudá-la a existir e
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edificá-la. (Treinamento de Presbíteros,Volume 3:A Maneira de Cum-
prir a Visão, pp. 126-127)

Leitura Adicional: Estudo-Vida 1 Timóteo, mens. 3; Estudo-Vida 2
Timóteo, mens. 3; Treinamento de Presbíteros, Volume 3: A Maneira
de Cumprir a Visão, cap. 10

Iluminação e inspiração:
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Suprimento Matinal

Ne
8:1-3

… Todo o povo se ajuntou como um só homem, na
praça, diante da Porta das Águas; e disseram a Esdras,
o escriba, que trouxesse o Livro da Lei de Moisés, que
o SENHOR tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote,
trouxe a Lei perante a congregação, tanto de homens
como de mulheres e de todos os que eram capazes de
entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo
mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira
à Porta das Águas, desde a alva até ao meio-dia,
perante homens e mulheres e os que podiam enten-
der; e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao Livro da
Lei.

8 Leram no livro, na Lei de Deus, claramente, dando
explicações, de maneira que entendessem o que se
lia.

2Tm
2:2

E o que de minha parte ouviste através de muitas teste-
munhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e tam-
bém idôneos para instruir a outros.

Esdras era um sacerdote, um descendente de Arão e, também,
um escriba. O escriba no Antigo Testamento equivale ao mestre no
Novo Testamento, mas há uma diferença entre o profeta e o escriba
ou mestre. O profeta é alguém que fala diretamente da parte de
Deus e o mestre é alguém que ensina as coisas faladas pelo profeta.
(…) Moisés era um profeta, porque falava algo diretamente de
Deus. Mas, um escriba, é um mestre que ensina as coisas faladas
por Moisés.

Ageu e Zacarias eram profetas porque falavam diretamente da
parte de Deus. O que foi falado por Ageu era novo,nunca havia sido
revelado para outra pessoa. A mensagem de Zacarias é ainda mais
maravilhosa. Ele disse que Cristo é o renovo, a pedra de fundação
com sete olhos e a pedra de remate. (…) Zacarias não era um mes-
tre, mas um profeta que falava diretamente da inspiração instan-
tânea e atual de Deus. Esdras não falou nada novo. O que ele falou

DIA 3 Leitura de Hoje

Um sacerdote é alguém mesclado com o Senhor, saturado com o
Senhor,que se alimenta Dele e que O respira durante todo o dia.Tudo
o que ele fala é simplesmente o próprio Senhor. Isso é exatamente o
que os mestres na restauração do Senhor devem ser. Esdras era esse
tipo de pessoa. Ele proclamou um jejum e ele jejuou; ele era simples-
mente um com o Senhor por contatá-Lo continuamente. Ele não era
um escriba de letras, mas um escriba sacerdotal.

Na igreja local, receamos mestres objetivos. Alguns têm algum
conhecimento e gostam de ensinar o que sabem, mas eles mesmos
não são aquele tipo de pessoa. A restauração do Senhor, hoje, não
precisa desse tipo de mestre. Precisamos de Esdras, o escriba
sacerdotal, o mestre sacerdotal. Esse é o mestre que contata Deus
constantemente e instantaneamente, que é saturado com Deus e é
um com Deus. Esdras estava sempre com o Senhor. Em sua posi-
ção, ele podia ter pedido ao rei por um exército para protegê-lo
enquanto voltava para Jerusalém, mas não o fez. Ele colocou sua
confiança no Senhor. Esse é o tipo de pessoa que está qualificada
para ser um mestre na restauração do Senhor. (…) Não precisamos
de mestres objetivos na restauração do edifício do Senhor.
Somente conhecer os ensinamentos não nos ajudará. Precisamos
da vida; precisamos que o sacerdócio se mescle com o ensinamento.
Precisamos de escribas sacerdotais como Esdras. Mero conheci-
mento não edifica, mata. É o mestre sacerdotal que edifica. Esse é o
tipo de pessoa que pode fortalecer a restauração com um aumento
em número e enriquecê-la com as ricas experiências de Cristo.
Louvado seja o Senhor por tais Esdras, e eu tenho toda a certeza de
que o Senhor está trazendo mais e mais Esdras — aqueles que são
um com Deus, saturados por Deus, cheios por Deus e habilidosos
na obra de Deus. Essas são as pessoas corretas para trazer um bom

57 SEMANA 3 — DIA 3

já havia sido dito por Moisés. Ele era um escriba e um mestre. Mas,
segundo o princípio na restauração do Senhor, nós não precisamos
de um mestre ancião, mas de um mestre sacerdotal. Esdras tam-
bém era um sacerdote. (The Recovery of God’s House and God’s
City, pp. 69-70)



número de cativos de volta e trazer mais riquezas de Cristo para
dentro da restauração do Senhor. (The Recovery of God’s House
and God’s City, pp. 70-71)

Leitura Adicional: The Recovery of God’s House and God’s City, cap. 7

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Já está totalmente provado entre nós que as publicações e escritos
mais proveitosos são as mensagens dos Estudos-Vida com as notas
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Suprimento Matinal

1Tm
2:3-4

… Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao pleno conheci-
mento da verdade.

Ne
8:8

Leram no livro, na Lei de Deus, claramente, dando
explicações, de maneira que entendessem o que se
lia.

13 No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba,
os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes
e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da
Lei.

Para que a restauração do Senhor prossiga, nossa maior
necessidade é trazer os santos da restauração à verdade. Para
um país ser forte, é preciso que o povo tenha uma educação ade-
quada. Se o povo for atrasado em educação, o país também será
atrasado.

Hoje somos pela restauração do Senhor. A longo prazo, com
certeza, temos de ajudar os santos a se aprofundarem na educa-
ção espiritual superior. Vocês precisam lembrar-se de que ainda
valorizamos o Cristo vivo, o Espírito que dá vida, a vida em si e
suas riquezas, e a igreja de maneira viva. Para promover esses
itens, executá-los e introduzir as pessoas neles de modo que pos-
sam permanecer, precisamos da Palavra da verdade. O padrão da
restauração do Senhor depende do padrão da verdade que propa-
gamos. As verdades serão a medida e o padrão.

Precisamos descobrir uma maneira de introduzir todos os san-
tos da restauração do Senhor em uma educação adequada da ver-
dade a respeito da economia neotestamentária de Deus.
(Treinamento de Presbíteros, Volume 3: A Maneira de Cumprir a
Visão, pp. 129-131)



da Versão Restauração. Não escrevi essas coisas visando o estudo
erudito para pessoas com certo grau de escolaridade,mas para minis-
trar vida, liberar a verdade e abrir os livros da Bíblia. (…) Não somos
pela teologia, mas por “theós”, Deus (em grego). As nossas publica-
ções não são para qualquer tipo de “logia”, mas para Deus, o Deus
Triúno, o Deus Triúno processado, e para o Senhor, Cristo, Jesus, o
Espírito, vida e a igreja. (…) Tenho o encargo de publicar livros cheios
de Cristo,do Deus Triúno processado,do Espírito que dá vida,de vida
e da igreja. A restauração do Senhor é simplesmente o Deus Triúno
processado dispensado a nós, e o Cristo vivo, o Espírito, vida e a igreja
são o conteúdo crucial da restauração do Senhor. Não há outro lugar
para obter livros tão ricos, iluminadores e nutritivos sobre a restau-
ração desses itens. Uma vez que essa é a verdadeira situação e condi-
ção, sinto que não temos escolha senão usar os Estudos-Vida, porque
percebemos que é a melhor maneira de introduzir as pessoas na Pala-
vra sagrada.

A própria Bíblia em si diz em Salmos 119:130: “A revelação das
tuas palavras esclarecem.” (…) Quase todo lugar aonde vocês vão,
encontram uma Bíblia, mas quem já a abriu ou se aprofundou nela?
Isso dificilmente acontece. Muitos têm um exemplar da Bíblia, mas
ela tem permanecido fechada; quase nunca é aberta. O Senhor agora
nos tem dado uma chave, uma maneira de abri-la. Considero os nos-
sos escritos como a chave para abrir a Palavra sagrada. Creio que os
que têm lido as mensagens dos Estudos-Vida com as notas da Versão
Restauração podem testificar honestamente que elas têm aberto
capítulos e livros da Bíblia. Não visam substituir a Bíblia, mas fazer
com que as pessoas se aprofundem nela.

Como líderes, tentem ao máximo, em suas cidades, propiciar
uma atmosfera e estimular a fome e sede nos santos pela verdade
do Senhor. Diga-lhes que a verdade é a Palavra sagrada única
e que a melhor ajuda para conduzi-los à Palavra é a Versão Restau-
ração com as notas e todos os Estudos-Vida. É claro, não devemos
praticar nada de forma legalista. Não devemos fazer essas coisas
de modo legalista, exigindo que os irmãos as pratiquem. Entre-
tanto, se eles realmente amarem a restauração do Senhor, pre-
cisam ser alimentados todo o tempo com a comida saudável. Como
resultado de uma dieta apropriada e regular, os irmãos se tornarão
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fortes e o Senhor terá um vigoroso testemunho. (Treinamento de
Presbíteros, Volume 3: A Maneira de Cumprir a Visão, pp. 127-129;
136-137)

Leitura Adicional: Treinamento de Presbíteros, Volume 3: A Maneira de
Cumprir a Visão, cap. 10

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Para entender o que significa manter a verdade, podemos consi-
derar o exemplo de Paulo em Gálatas 2:11-14. O fato de Pedro deixar
de comer com os gentios era contrário à verdade do evangelho, e
Paulo viu isso. Precisamos lembrar de que quando Pedro era o após-
tolo líder, Paulo era um jovem perseguidor da igreja. Comparado a
Pedro, Paulo era um apóstolo jovem. Entretanto, Paulo viu que Pedro
fez algo contrário à verdade. Talvez, se estivéssemos no lugar de
Paulo, não teríamos repreendido a Pedro. Talvez teríamos dito a nós
mesmos: “Sei que Pedro está errado, mas ele é mais velho, mais
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Suprimento Matinal

1Tm
3:15

Mas,se eu tardar,escrevo para que saibas como se deve
proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,
coluna e base da verdade. (RV)

Gl
2:11

Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face
a face, porque se tornara repreensível.

14 Quando, porém, vi que não procediam corretamente
segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na pre-
sença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e
não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem
como judeus?

Primeira a Timóteo 3:15 diz que a igreja é a coluna e base da
verdade. A coluna e base da verdade é toda a igreja, incluindo
todos os santos, não somente os presbíteros e os irmãos responsá-
veis. As edificações dos templos antigos eram sustentadas por
pilares ou colunas, sendo que cada uma repousava sobre uma
base. Paulo se referiu a esse tipo de arquitetura para ilustrar a
questão de a igreja ser a coluna e base da verdade. A maioria dos
santos, provavelmente, não tem uma percepção profunda de que
são responsáveis por carregar a verdade. Espero que o falar do
Senhor nesse capítulo nos impressione com o fato de que todos os
crentes juntos são a coluna e base para sustentar a verdade. (Cru-
cial Principles for the Christian Life and the Church Life, pp.
92-93)

experiente e mais qualificado do que eu.Não ouso fazer ou falar qual-
quer coisa.” Paulo, no entanto, escreveu: “Quando, porém, Cefas veio
a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível”
(v. 11). Paulo repreendeu a Pedro, mesmo ele sendo mais velho e mais
experiente,pois naquele momento Pedro estava fazendo algo que não
era de acordo com a verdade. Paulo estava, portanto, mantendo a
verdade; ele era uma coluna e base da verdade.

Paulo era um apóstolo, mas a Bíblia não nos diz que apóstolos são
a coluna e base da verdade. Pelo contrário, a Bíblia revela que a
igreja, que inclui todos os crentes, deve manter a verdade. Se cada
santo não mantiver a verdade, a igreja não será forte, será mera-
mente um grupo de pessoas que não conhece e pratica a verdade,mas
que deixa tudo para os presbíteros. Essa é uma igreja pobre. Os Esta-
dos Unidos são uma nação forte, porque todos os cidadãos arcam com
a responsabilidade de sustentar a constituição. Nem mesmo o presi-
dente pode violar a constituição. Se o fizer, será removido do cargo.
(…) As igrejas na restauração do Senhor precisam ser como os Esta-
dos Unidos, no que diz respeito à necessidade de todos os santos arca-
rem com a responsabilidade de sustentar a verdade. As pessoas dos
Estados Unidos devem respeitar a presidência e o presidente, mas se
o presidente violar a constituição,as pessoas precisam exercitar o seu
direito de manter a constituição. Da mesma maneira, os santos nas
igrejas precisam respeitar o presbiterato e os líderes, mas se os
líderes fizerem algo contrário à verdade, os santos devem ser respon-
sáveis por manter a verdade.

A igreja, que é a coluna e base da verdade, inclui todos os irmãos
e irmãs.As irmãs não podem se desculpar por não conhecerem a ver-
dade simplesmente por serem irmãs. Não devemos vir às reuniões
apenas para gritar, cantar e ter bons momentos. Ter bons momen-
tos, meramente, não é proveitoso. Precisamos praticar conhecer a
verdade. Se um estudante vai à universidade apenas para ter bons
momentos, após quatro anos ele irá para casa sem nada. As melho-
res universidades dão aos estudantes muito trabalho, não bons
momentos. A vida da igreja não é para termos bons momentos. A
igreja não é um clube noturno, é o reino de Deus e a casa de Deus. É
preciso ter certa disciplina. Para alguém ser cidadão de um país ou
mesmo membro de uma família é preciso aprender e ser discipli-
nado. Precisamos praticar conhecer a verdade. Quando vamos às
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reuniões, é maravilhoso termos um tempo agradável, cantando e
louvando, se o Senhor assim nos dirigir. Entretanto, não devemos ir
às reuniões simplesmente para termos bons momentos, mas para
recebermos alguma disciplina e sermos instruídos e edificados.
(Crucial Principles for the Christian Life and the Church Life, pp.
93-94)

Leitura Adicional: Crucial Principles for the Christian Life and the
Church Life, cap. 7

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

O Novo Testamento nos revela que a igreja se reunia nos tem-
pos antigos de maneira sólida, de maneira que edificava e instruía
os santos. Em 1 Coríntios 14:29 é dito: “Tratando-se de profetas,
falem apenas dois ou três, e os outros julguem.” Se nos reunísse-
mos somente para termos bons momentos, não precisaríamos
fazer coisa alguma. Mas, pelo fato de nos reunirmos para apren-
dermos e ministrarmos uns aos outros, precisamos ser sóbrios e
exercitarmos nosso discernimento. Enquanto um irmão fala, todos
os santos precisam discernir se ele está falando de acordo com a
verdade ou não. Se o que ele fala não está de acordo com a verdade,
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Suprimento Matinal

1Ts
5:20-21

Não desprezeis as profecias; julgai todas as coisas,
retende o que é bom.

3Jo
3-4

Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e
pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na
verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de
ouvir que meus filhos andam na verdade.

Em 1Timóteo 3:15 Paulo faz referência à “igreja do Deus vivo,
coluna e base da verdade.” Cada um de nós é um membro vivo da
igreja com o Deus vivo em nós. A igreja ser a coluna e base da ver-
dade implica que cada membro da igreja deveria conhecer a
verdade.Precisamos tomar a decisão de aprender a verdade.Se os
santos jovens não tomarem tal decisão, a igreja não terá futuro.
Por amor à propagação da igreja para novas cidades, existe a
necessidade de líderes, alguns que possam arcar com responsabi-
lidade. Há uma carência de tais pessoas, pois na vida diária da
igreja não aprendemos ou praticamos a verdade. Se aprendermos
e praticarmos a verdade na vida diária da igreja, cada membro
será capaz de arcar com alguma responsabilidade. Então, para
onde formos, não haverá problemas; toda igreja local será forte.
(Crucial Principles for the Christian Life and the Church Life,
p. 95)



cada santo deve estar pronto para se levantar e dizer algo que con-
firme a verdade. Os santos também precisam estar preparados
para pedir aos presbíteros que impeçam alguém de falar algo que
não está de acordo com a verdade. Independentemente de quem
estiver falando, precisamos discernir se o que está sendo falado
está ou não de acordo com a verdade. Nunca devemos crer cega-
mente que o que alguém está falando é segundo a verdade. Deve-
mos nos preocupar com a verdade e não com a pessoa. Os Estados
Unidos são um país forte porque a constituição é considerada
maior do que qualquer pessoa. Se alguém, mesmo que seja o presi-
dente, violar a constituição, ele será barrado. Da mesma maneira,
para que a igreja seja forte, cada irmão e irmã precisa conhecer a
verdade. Espero que caso eu fale algo contrário à verdade, até uma
jovem irmã esteja preparada para se levantar e me exortar de
maneira adequada para que eu pare. (Crucial Principles for the
Christian Life and the Church Life, pp. 94-95)

Não podemos aceitar nada que seja contrário à verdade, seja lá
quem estiver falando. Mesmo que o apóstolo Paulo falasse de ma-
neira contrária à verdade no Novo Testamento, não poderíamos
aceitar essa palavra. Pelo contrário, deveríamos dizer: “Paulo,
quando você escreveu as epístolas, você estava correto com Deus,
mas agora que está falando algo diferente, você está igual a Pedro,
que foi repreendido pelo Senhor Jesus em Mateus 16.” Não podemos
permitir que ninguém, nem mesmo o apóstolo Paulo, nos engane.
(…) Cada igreja na restauração do Senhor deve ser coluna e base da
verdade. Ainda mais, cada igreja deve ser uma delegacia e cada
santo deve ser um policial ativo e que funciona, que conhece e pra-
tica a verdade.

Suponha que um determinado irmão,muito usado pelo Senhor na
Sua restauração, se levante em uma reunião e ordene que os santos o
adorem. Imediatamente, alguém, mesmo que seja uma irmã adoles-
cente, deve pedir para que ele pare de falar.

A igreja na restauração do Senhor deve ser cheia de vida e forte na
verdade. A igreja como coluna é composta por todos nós. Portanto, até
mesmo as irmãs jovens devem conhecer a verdade. Essa é a razão
pela qual encorajo todos, principalmente os jovens, a entrarem na
Palavra.Todos os fatos divinos estão contidos na Palavra e são condu-
zidos até nós pela Palavra. (…) Toda a igreja deve estar armada com a
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verdade. (…) [Então] a igreja será forte. Ela não será apenas uma
casa de vida, mas também uma coluna da verdade. (Truth Messages,
pp. 21-22)

Leitura Adicional: Crucial Principles for the Christian Life and the
Church Life, cap. 7; Truth Messages, cap. 2

Iluminação e inspiração:
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HINO Hymns, n.° 806
(Tradução literal sem métrica nem rima)

1 Partas Tu o Pão da Vida,
Querido Senhor, para mim,

Assim como partistes os pães
Na areia da praia;

Além das páginas sagradas
Eu busco a Ti, Senhor;

Meu espírito anseia por Ti,
Ó Palavra Viva.

2 Tu és o Pão da Vida,
Ó Senhor, para mim,

Tua Palavra santa a verdade
Que me salva;

Dá-me de comer e viver
Contigo acima;

Me ensina a amar a Tua verdade,
Pois Tu és Amor.

3 Oh! Envia Teu Espírito, Senhor,
Agora, a mim,

Que Ele possa tocar meus olhos,
E me faça ver;

Mostra-me a verdade oculta
Dentro da Tua Palavra,

E no Teu Livro revelado
Eu vejo o Senhor.

4 Abençoa a verdade, querido Senhor,
Para mim, para mim,

Assim como abençoastes o pão
Na Galiléia;

Então toda cadeia cessará,
Todas as correntes cairão,

E eu encontrarei minha paz,
Meu Tudo em todos.
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PROFECIAComposição para profecia com ponto principal e sub-
pontos:
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