
ESBOÇO O Deus que fala deseja
que o homem fale por Ele

Leitura bíblica: Hb 1:1-3; Jo 1:1, 14, 18; Gn 1:26-28

I. A Bíblia primeiro revela Deus e, em segundo lugar,
revela a palavra de Deus; assim, na Bíblia, primeiro
temos Deus e, depois, temos o falar de Deus, a pala-
vra que procede da Sua boca (Gn 1:3; Hb 1:1-2a; Mt
4:4):
A. O centro da realidade no universo é Deus e a expressão

de Deus é a palavra; todos os elementos de Deus estão na
Sua palavra (Gn 1:1, 3; Jo 1:1).

B. Se Deus não tivesse falado, teria sido impossível o uni-
verso vir à existência; nossa existência depende do falar
de Deus (Hb 11:3; 2Pe 3:5; Sl 33:6, 9; Gn 1:26).

C. Ser salvo e receber a vida eterna dependem completa-
mente do falar de Deus (1Pe 1:23, 25; Jo 5:24).

D. Deus revelou-Se no Seu falar; Deus é o Deus revelado,
porque Se revelou pelo falar (Hb 1:1-2a).

E. A Palavra de Deus é o próprio Deus, pois Deus e a Pala-
vra são um; sempre que vamos à Bíblia, como a Palavra
de Deus,devemos ir a Deus (Jo 1:1;5:39-40;2Tm 3:16).

II. Na Deidade, Cristo é a Palavra (Jo 1:1):
A. Cristo, como a Palavra, define, explica e expressa Deus;

portanto, Cristo, como a Palavra, é a definição, explica-
ção e expressão de Deus (Jo 1:18).

B. Essa Palavra é, na verdade, o próprio Deus, não o Deus
escondido, oculto e misterioso, mas Deus definido, expli-
cado e expressado (Jo 1:1, 14, 18).

C. O fato de a Palavra ser o Deus completo significa que a
Palavra é para o falar do Deus Triúno; a Palavra encar-
nou como homem e esse homem, Jesus Cristo, era a
Palavra de Deus, o falar de Deus (Jo 1:1, 14; 6:63).

D. Quando Cristo, a Palavra de Deus, estava na terra
falando por Deus e ensinando as pessoas, Ele não falava
de Si mesmo; o Seu ensinamento não era Dele, era
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segundo o que o Pai Lhe tinha ensinado (Jo 7:16; 8:28b;
12:49-50).

III. Em Sua economia do Novo Testamento, o Deus que
fala fala no Filho (Hb 1:1-2a):
A. Hoje, Deus não nos fala muitas vezes nem de muitas

maneiras – Deus nos fala numa pessoa, o Filho; Deus
agora fala no Filho, que é a Palavra de Deus (Hb 1:2a; Jo
1:1, 14, 18).

B. O Filho que fala, que é a Palavra de Deus e o falar de
Deus, é o Espírito (Jo 6:63; 1Co 15:45b; 2Co 3:17a):
1. Sempre que o Filho fala,Ele é o Espírito que fala (Ap

2:1, 7a).
2. Deus fala no Filho; o Filho, como o Espírito que fala,

fala às igrejas; e, no fim, o Espírito e a igreja falam
juntos (Ap 22:17).

C. O Filho sustenta e carrega todas as coisas pela palavra
do Seu poder; quando Ele fala, tudo fica em ordem (Hb
1:3).

D. Hoje, o Filho de Deus já não é meramente um indivíduo;
Ele é um homem corporativo e universal, o Corpo de
Cristo; por essa razão, todos os membros do Corpo
podem falar a palavra de Deus (1Co 12:12; Ef 5:30):
1. Deus hoje continua a falar no Seu Filho, que foi

ampliado para se tornar um homem corporativo, o
Corpo de Cristo (1Co 12:12; Ef 2:15; Jo 17:20).

2. Todos nós somos membros do Corpo de Cristo, o
Filho de Deus; assim, quando falamos, Deus fala no
Filho (1Co 12:12, 27; 2Co 4:13; 5:20).

3. Assim como o Primogênito de Deus, que é a Palavra
de Deus, é o oráculo de Deus para o falar e dispensar
de Deus a fim de pôr em prática a Sua economia
eterna, assim também os muitos filhos de Deus, que
são membros da Palavra de Deus, são o oráculo de
Deus, os quais falam e dispensam Deus para a
expansão de Deus e para o aumento de Cristo (Jo
1:1; Rm 8:29; Hb 2:10):
a. O Filho Primogênito é o oráculo de Deus e nós
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somos os muitos filhos; isso quer dizer que
todos os filhos são o oráculo de Deus para que
Deus tenha uma expansão e para que Cristo
tenha um aumento (At 8:4; Jo 3:30, 34).

b. Falar por Deus é para o frutificar da multiplica-
ção e expansão de Deus (Jo 15:5).

IV. O Deus que fala deseja que o homem fale por Ele (Gn
1:26):
A. Deus criou o homem à Sua imagem,para que o homem O

expressasse falando por Ele (Gn 1:26; 2:19-20):
1. Quando Deus criou o homem,a primeira coisa mara-

vilhosa foi que Ele criou um espírito no homem e a
segunda foi que foi dada capacidade ao homem para
falar (Gn 2:7, 19-20).

2. Deus criou o homem à Sua imagem e o aspecto mais
importante da imagem de Deus é que Deus fala (Gn
1:26-27):
a. Uma vez que Deus é um Deus que fala, quando

Ele criou o homem à Sua imagem, Ele o criou
com capacidade para falar (1Co 2:13; 1Ts 2:2,
4).

b. Deus nos criou para sermos como Ele: assim,
não apenas temos amor, luz, santidade e jus-
tiça, mas também somos capazes de falar (Gn
1:26-27).

c. A capacidade que o homem tem para falar é
uma manifestação da sua semelhança com
Deus (Gn 1:26a).

3. Deus quer que o homem fale a Sua palavra para a
Sua expressão; Deus deseja que O expressemos
principalmente ao falar por Ele (2Pe 2:5;1Co 12:3).

B. Deus criou o homem para representá-Lo ao falar por Ele
(Gn 1:26, 28):
1. A exigência mais importante que se faz a um repre-

sentante é que ele deve ser capaz de falar; podemos
representar Deus, porque somos capazes de falar
como Deus fala (2Co 5:19-20).
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2. Um representante deve falar as palavras de quem
ele representa; como representantes de Deus, repre-
sentamos Deus ao falar as Suas palavras (Jo
7:16-18; 12:49-50; At 4:29, 31; 13:44, 48-49; 1Ts
2:13).

C. Para falar por Deus, precisamos ter o pleno conheci-
mento da palavra de Deus, conhecendo os itens princi-
pais que estão relacionados com a palavra de Deus (1Tm
1:4; Jo 1:1; 6:63; Ef 6:18; Sl 119:105; Mt 4:4; 13:3; 1Pe
1:23; Dt 32:2; Hb 4:12; Jr 23:29).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Todos os intelectuais reconhecem que a sociedade humana é um
mistério, que o universo também é um mistério e que em tal mistério
há um centro da realidade, que é Deus. A expressão de Deus é a pala-
vra; todos os elementos de Deus estão na Sua palavra. Onde Deus
estiver, aí está a palavra. Onde Deus não estiver, não há palavra.

Todos nós sabemos que a criação do universo realizada por Deus
foi um grande ato. No entanto, esse grande ato foi cumprido pelo
falar. Gênesis 1:3 diz: “Disse Deus: Haja luz; e houve luz”. O que Deus
falou veio à existência. Portanto, nos Salmos, o salmista louvou Deus,
dizendo: “Pois ele falou, e tudo se fez; ele ordenou, e tudo passou a
existir” (33:9). Se Deus não tivesse falado, teria sido impossível o uni-
verso vir à existência. Até a nossa existência depende, em grande
parte, do falar de Deus. O Senhor Jesus disse: “Quem ouve a Minha
palavra e crê (…) tem a vida eterna” (Jo 5:24). Ser salvo e receber a
vida eterna dependem completamente do falar do Senhor. (Speaking
for God, pp. 31, 35)

O livro de Hebreus começa com Deus falando. O falar divino é a
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Suprimento Matinal

Hb
11:3

Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela
palavra de Deus, de maneira que o que é visível não
veio a existir das coisas que se veem.

Mt
4:4

Jesus, porém, respondeu: Está escrito: “Não só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da
boca de Deus”.

A Bíblia primeiro revela Deus (Gn 1:1). O universo é um misté-
rio e o centro do mistério é Deus. Deus criou os céus e a terra. Sem
Deus, não existiria nada.

A segunda coisa que a Bíblia nos mostra é o falar de Deus, a
palavra de Deus. Hebreus 1:1-2a diz: “Havendo Deus, outrora,
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho”. Assim, na Bíblia, primei-
ro temos Deus e, depois, temos o falar de Deus, a palavra que pro-
cede da Sua boca. (Life-study of Proverbs, p. 39)

abertura desse livro. Deus falou! Louvado seja Ele! Absolutamente,
não é algo sem importância o fato de Deus ter falado. Sem falar, Deus
é misterioso.Mas Ele se revelou no Seu falar.Ele não é mais misterio-
so. Agora Ele é o Deus revelado.

Precisamos considerar esse assunto do falar de Deus. Se houvesse
um Deus no universo, qual seria a primeira coisa que Ele faria? Com
certeza, antes de fazer qualquer outra coisa, Ele falaria. Se Deus é vivo,
certamente Ele tem de falar.Se Ele é real,Seu falar testifica de Sua rea-
lidade. Se Ele se move, Ele mover-se-á pelo falar. Se Ele trabalha, certa-
mente Ele o faz pelo Seu falar. (Estudo-Vida de Hebreus, p. 19)

Como a única fonte, Deus é a Palavra. “No princípio era a Palavra,
(…) e a Palavra era Deus” (Jo 1:1). Já alguma vez percebeu que a
maior maravilha do universo é a Palavra de Deus? A criação,a reden-
ção, a regeneração, a santificação e a transformação ocorreram todas
pela Palavra. Se Deus tivesse ficado calado – ou seja, se não houvesse
Palavra – não haveria criação. A criação passou a existir mediante o
falar de Deus. Quando Deus falou, todas as coisas da criação passa-
ram a existir.Como é maravilhoso o nosso Deus ser um Deus que fala!
O Deus que fala é a Palavra.João 1:1 é um versículo estratégico a res-
peito disso, pois declara que a Palavra era Deus. (The Secret of Expe-
riencing Christ, pp. 106-107)

Na Bíblia há um versículo que diz: “No princípio era a Palavra, e a
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus” (Jo 1:1). Esse é um
grande versículo que nos mostra que a Palavra e Deus são um. A
Palavra é Deus e Deus é a Palavra. Do mesmo modo, podemos dizer
que o homem é a palavra e que a palavra é o homem. Antes, podería-
mos nunca ter pensado que éramos a palavra. Embora muitos ani-
mais façam certos sons, eles não podem falar e não têm palavras.
Apenas o homem tem palavras; portanto, o homem é a palavra. Se
alguém quiser saber o que eu penso interiormente, essa pessoa tem
de sabê-lo por meio das minhas palavras. Assim, quando vamos à
Bíblia, vamos até Deus, porque a Bíblia, como Palavra, é o próprio
Deus. (Speaking for God, p. 34)

Leitura adicional:Speaking forGod,cap.2;LifeMessages,vol.1,cap.24

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

A Palavra é eterna;ou seja,a Palavra é autoexistente,não tem iní-
cio. Isso é contrário ao ensino herético que diz que a Palavra, Logos,
foi criada por Deus. Segundo a revelação do Evangelho de João, a
Palavra não foi criada. João 1:1 diz que no princípio era a Palavra.
Isso revela que a Palavra é eterna. A Palavra eterna é uma pessoa
viva, Cristo, o Filho do Deus vivo (Ap 19:13). Tal Palavra representa o
Deus misterioso e invisível definido e expressado.

A Palavra, como definição do Deus Triúno, é para o falar de Deus.
O fato de a Palavra ser o Deus completo significa que é para o falar do
Deus Triúno. A Palavra encarnou como um homem e esse homem era
o falar de Deus. Isso significa que o homem Jesus Cristo era a Palavra
de Deus, o falar de Deus. Ele falou Deus com palavras claras e tam-
bém com o que era e com o que fez. Ele é completamente a Palavra de
Deus e o falar de Deus. Às vezes, Ele falava com palavras e, outras
vezes, Ele falava com ações. Tudo o que Ele era e tudo o que Ele fez
falavam Deus.
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Suprimento Matinal

Jo
1:1

No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com
Deus, e a Palavra era Deus.

14 …A Palavra tornou-se carne e armou tabernáculo en-
tre nós…

18 Ninguém jamais viu a Deus; o Filho unigênito, que está
no seio do Pai, esse O deu a conhecer.

Na Deidade, Cristo é a Palavra. “No princípio era a Palavra, e a
Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus” (Jo 1:1). A Palavra
é a definição, explicação e expressão de Deus; portanto, a Palavra é
Deus definido, explicado e expressado.

Deus é misterioso. Ele precisa da Palavra para expressá-Lo.
Cristo, como a Palavra, define, explica e expressa Deus. Portanto,
Cristo, como a Palavra, é a definição, explicação e expressão de
Deus.Essa Palavra é,na verdade,o próprio Deus,não o Deus escon-
dido, oculto e misterioso, mas Deus definido, explicado e expres-
sado. (The Conclusion of the New Testament, p. 235)

João 1:14 diz que a Palavra não só se tornou carne, mas também
diz que a Palavra armou tabernáculo entre nós (…) para declarar
Deus, expressar Deus, explicar Deus e definir Deus de muitas manei-
ras práticas. O Deus encarnado é o falar, a expressão e a definição de
Deus. Como a Palavra, Cristo é Deus definido, o Deus explicado,
expressado e revelado, o Deus que se deu a conhecer aos seres
humanos.

Cristo é a expressão do Pai. Como Filho, Ele é o fruto de Deus, o
que proveio de Deus, e Ele também é a expressão do Pai. O Filho é a
expressão do Pai, porque o Filho expressou o Pai.

O fato de Cristo ser a Palavra é principalmente para expressar
Deus Pai ao dá-Lo a conhecer, defini-Lo e revelá-Lo (Jo 1:18). Quanto
mais o Filho fala, mais Deus Pai é expressado.

No Antigo Testamento, Deus falou nos profetas, em homens movi-
dos pelo Seu Espírito (Hb 1:1; 2Pe 1:21). No Novo Testamento, Ele
fala no Filho, que é o próprio Deus expressado (Hb 1:2-3). Deus Pai
está oculto; Deus Filho é expressado. Ninguém jamais viu a Deus,
mas o Filho, como a Palavra de Deus, como o falar de Deus, O deu a
conhecer e O expressou. Enquanto Deus falou pelos profetas no
Antigo Testamento, Ele não se expressou. Contudo, no Novo Testa-
mento,Deus fala no Filho,que O expressa.Antigamente,Deus falava
pelos profetas indiretamente, mas agora Ele fala diretamente no
Filho, ou seja, Naquele que é a expressão do Pai. (The Conclusion of
the New Testament, pp. 235-236)

Cristo é a Palavra de Deus (Jo 1:1; Ap 19:13) e o falar de Deus (Hb
1:2a). Quando Ele estava na terra falando por Deus e ensinando as
pessoas, o Seu ensinamento não era Dele, mas era segundo o que o
Pai Lhe tinha ensinado (Jo 7:16; 8:28b). Ele não falava de Si mesmo;
Ele falava como o Pai Lhe tinha dito (Jo 12:49-50). Hoje, Ele está em
nós e fala por Deus para revelar Deus e para que, ao falar, Deus seja
infundido nas pessoas. (Truth Lessons—Level Three, vol. 2 p. 122)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Hebreus, mens. 2; Crystallization-
study of the Gospel of John, mens. 2

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Uma tradução literal do texto grego seria: “Deus (…) nos falou em
Filho”. Darby teve uma percepção maravilhosa. Ele disse que, uma
vez que não há artigo, isso deve querer dizer que Deus fala na pessoa
do Filho. Há apenas um Deus (Is 45:5; 1Co 8:4) e o nome do nosso
Deus é o Pai, o Filho e o Espírito (Mt 28:19). Isso é semelhante à prá-
tica de muitos que dão três nomes a uma pessoa:o primeiro, o do meio
e o último. Isso é muito significativo. M. R. Vincent indicou no seu
livro que o nome denota sempre uma pessoa. Assim, o falar de Deus
“em Filho” significa que Deus fala na pessoa do Filho. (The Apostles’
Teaching, p. 10)

Sempre que o Filho fala, Ele é o Espírito. O falar do Filho é o Espí-
rito. O Filho de Deus é a Palavra. Quando a Palavra se expressa, ela se
torna o Espírito. Isso é provado pelas sete epístolas em Apocalipse 2
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Suprimento Matinal

Hb
1:1-3

Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de mui-
tas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos
dias nos falou pelo Filho (…).Sendo Ele o resplendor da
Sua glória e a imagem impressa da Sua substância,
bem como sustentando e carregando todas as coisas
pelapalavradoSeupoder,tendofeitoapurificaçãodos
pecados, assentou-se à direita da Majestade nas altu-
ras.

Sem Deus, o universo é uma tragédia e sem o falar de Deus,
seríamos miseráveis, mas, aleluia, temos Deus e temos o falar de
Deus.

Deus falou e hoje ainda fala. Há muitos aspectos no falar de
Deus. Por exemplo, Hebreus 1:1-2 diz: “Havendo Deus, outrora,
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas,
nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu Herdei-
ro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo”. Hoje, Deus
fala-nos no Filho. Ele não nos fala muitas vezes nem de muitas
maneiras, nem pelos profetas, mas no Filho. Ele nos fala numa pes-
soa, o Filho. (The Apostles’ Teaching, p. 9)

e 3. No início de cada epístola, é dito que o Senhor está falando, mas no
fim, é dito que devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Isso prova
que, sempre que o Senhor Jesus fala, Ele é o Espírito [que fala]. Sem-
pre que o Filho está falando, é o Espírito que está falando. Se conside-
rar as sete comparações em Apocalipse 2 e 3,você verá que tudo o que o
Filho fala é o falar do Espírito (Ap 2:1, cf. 7; 2:8, cf. 11; 2:12, cf. 17; 2:18,
cf.29;3:1, cf.6;3:7, cf.13;3:14, cf.22).Nós temos o Filho que é a Palavra
de Deus. Ele não somente é a Palavra de Deus, mas também o falar de
Deus. Sempre que Ele fala, Ele é o Espírito que fala. “As palavras que
Eu vos tenho dito são espírito e são vida” (Jo 6:63).

Hoje o Filho, como o Espírito que fala, está falando [juntamente]
com as igrejas. Ele não apenas fala às igrejas, mas também junta-
mente com as igrejas. Apocalipse 22:17 diz: “O Espírito e a noiva
dizem: Vem!” No começo do livro de Apocalipse é o Espírito que está
falando às igrejas, mas no fim de Apocalipse, é o Espírito falando jun-
tamente com as igrejas, porque o Espírito [que fala] e a igreja se tor-
naram um. Aleluia! Esse é o falar de Deus. (Estudo-Vida de Hebreus,
p. 33)

A palavra grega [traduzida por palavra em Hebreus 1:3] indica a
palavra instantânea. O Filho sustenta todas as coisas não pela Sua
obra, mas pela Sua palavra instantânea, a palavra do Seu poder. Na
criação, todas as coisas vieram à existência através Dele como a Pala-
vra (Jo 1:1-3). O universo foi formado pela palavra de Deus (Hb 11:3):
“Pois Ele falou, e tudo se fez; Ele ordenou, e tudo passou a existir” (Sl
33:9). Na salvação, somos salvos através da Sua palavra (Jo 5:24; Rm
10:8, 17). É mediante a Sua palavra que a Sua autoridade com poder
é exercida (Mt 8:8-9). É pela Sua palavra que temos percepção do Seu
poder de curar (Jo 4:50-51). Aqui, este livro diz que Deus fala pelo
Filho e que o Filho sustenta todas as coisas pela Sua palavra. É com-
pletamente uma questão de falar. Quando o Senhor fala, tudo fica em
ordem. (Hb 1:3, nota de rodapé 2)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Hebreus, mens. 3; The Apostles’
Teaching, cap. 1

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Todos fomos salvos mediante o ouvir da palavra de Deus. Quando
fui salvo na China,há mais de cinquenta anos, o próprio Deus não veio
falar comigo diretamente; ouvi a palavra de Deus por meio de um
membro do Seu Corpo.Esse é um exemplo de que Deus hoje continua a
falar no Seu Filho, que foi expandido para se tornar um homem corpo-
rativo, o Corpo de Cristo. Como é maravilhoso que todos sejamos parte
da expansão de Cristo, parte de um homem universal do qual Cristo é
a Cabeça e nós, os membros! (Estudo-Vida de Colossenses, p. 669)

Assim como o Primogênito de Deus,que é a Palavra de Deus (Jo 1:1),
é o oráculo de Deus para o falar e dispensar de Deus a fim de pôr em prá-
tica a Sua economia eterna,assim também os muitos filhos de Deus,que
são membros da Palavra de Deus, são o oráculo de Deus, os quais falam
e dispensam Deus para a expansão de Deus e para o aumento de Cristo.
O Filho Primogênito de Deus é o oráculo de Deus e nós somos os muitos
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Suprimento Matinal

Jo
3:34

Pois Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus,
porque Ele não dá o Espírito por medida.

2Co
4:13

Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, segundo o que
está escrito: “Cri, por isso falei”, nós também cremos,
por isso também falamos.

Antes da crucificação e ressurreição, o Senhor Jesus estava res-
tringido pela carne; não Lhe era possível ser universal. Mas medi-
ante a morte e ressurreição Ele Se expandiu de um indivíduo para
um homem [corporativo]. No dia de Pentecostes Cristo desceu
como o Espírito todo-inclusivo sobre Seus discípulos, a fim de
torná-los membros do Seu Corpo. Esse Corpo, um homem [corpora-
tivo], inclui o Cristo ressurreto (a Cabeça) e milhões de [crentes em
Cristo] (os membros). Assim, do mesmo modo que todo o meu corpo
fala sempre que eu falo, também o Corpo de Cristo fala agora toda
vez que Cristo, a Cabeça, fala. Hoje o Filho de Deus já não é apenas
um indivíduo; Ele é um homem [corporativo] e universal. Por esse
motivo, todos os membros do Corpo podem falar a palavra de Deus.
Até mesmo os jovens podem ir aos pais ou colegas e falar-lhes por
Deus. (Estudo-Vida de Colossenses, pp. 668-669)

filhos. Isso quer dizer que todos os filhos são o oráculo de Deus para que
Deus tenha uma expansão e para que Cristo tenha um aumento.

Os elementos constituintes dos grupos vitais também são os pro-
fetas de Deus (1Co 14:1, 31). Uma vez que todos os filhos de Deus são
o oráculo de Deus,eles se tornam profetas de Deus,aqueles que falam
Deus, que falam por Deus e que declaram Deus. Um profeta é alguém
que fala. A palavra grega traduzida por profetizar significa “falar
por” ou “declarar”.

Somos membros de Cristo e constituímos um organismo para o
Seu aumento por meio da Sua multiplicação (Rm 12:5; Jo 15:5). Uma
vez que somos membros de Cristo, somos uma parte Dele. Somos
membros de Cristo, não individualmente, mas corporativamente.
(…) Cristo tem de ser multiplicado para que tenha um aumento. Em
João 3,a noiva é o aumento do Noivo (vv.29-30),assim como Eva era o
aumento de Adão.

Somos os Seus irmãos e participamos com Ele da filiação divina
tendo, assim, o direito divino de expressar Deus, principalmente, ao
falar para dispensar Deus através do Seu oráculo (Rm 8:29; Hb 1:2).
O Senhor Jesus esteve com os discípulos durante três anos e meio,
mas nunca lhes chamou “irmãos” a não ser depois de ressuscitar.
Quando ressuscitou,Ele disse a Maria: “Vai ter com os Meus irmãos e
dize-lhes: Subo para Meu Pai e vosso Pai, e Meu Deus e vosso Deus”
(Jo 20:17). Mediante a regeneração em ressurreição, todos nós nos
tornamos Seus irmãos (1Pe 1:3). A Sua ressurreição foi um grande
parto em que Ele nasceu como o Filho primogênito de Deus e nós nas-
cemos como os Seus muitos irmãos, os muitos filhos de Deus. Somos
Seus irmãos, partilhamos a Sua filiação divina.

No oráculo de Deus, tornamo-nos os profetas de Deus que falam
Deus, falam por Deus e declaram Deus (1Co 14:1, 31).

Falar por Deus é para o frutificar da multiplicação e expansão de
Deus (Jo 15:5). Uma árvore multiplica-se e expande-se ao frutificar.
(The Vital Groups, pp. 28, 37-38)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Colossenses, mens. 64; The Vital
Groups, mens. 3-4

Iluminação e inspiração:

13 SEMANA 1 — DIA 4



DIA 5 Leitura de Hoje

O desejo de Deus (…) é que o homem fale por Ele. Isso pode parecer
fácil de entender, mas contém um mistério bíblico. Deus mostra clara-
mente na Bíblia que o Seu propósito ao criar o homem era que o ho-
mem falasse por Ele. Gênesis 1:26 diz: “Disse Deus: Façamos o homem
à nossa imagem, conforme a nossa semelhança”. Isso foi dito durante
um concílio da Trindade Divina para determinar como se criaria o
homem. O resultado foi que Deus fez o homem à Sua imagem.

Outro aspecto especial quando Deus criou o homem é que, uma
vez que Deus é um Deus que fala, quando Ele criou o homem à Sua
imagem, Ele o criou com a capacidade de falar que Ele próprio tem.
Uma vez que Deus é um Deus de amor, luz, santidade e justiça, Ele
criou o homem com amor, luz, santidade e justiça. Uma vez que Deus
é um Deus que fala, Ele criou o homem para ser (…) capaz de falar.

Interiormente, na nossa imagem, somos como Deus e temos amor,
luz, santidade e justiça. Exteriormente, Deus é um Deus que fala e,
assim como Ele, nós também somos capazes de falar. Entre as criatu-
ras de Deus, há apenas dois tipos que podem falar. Um são os anjos
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Suprimento Matinal

1Co
2:13

…Falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria
humana, mas ensinadas pelo Espírito, interpretando
coisas espirituais com palavras espirituais.

1Ts
2:4

Mas, como fomos aprovados por Deus para que o evan-
gelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agra-
dar ahomens,esim aDeus,queprovaonossocoração.

Deus é um Deus que fala.Ele criou o universo e continua a fazer
todas as coisas por meio do Seu falar. Portanto, todos os que foram
salvos e têm a Sua vida devem aprender a falar por Ele e a falar a
Sua palavra.

O maior mistério do universo é Deus. (…) Esse mistério está
aberto e foi-nos revelado na Sua Palavra. Hebreus 1 diz que o nos-
so Deus é um Deus que fala (vv. 1-2). O falar da raça humana pro-
veio da Sua criação. Ele é um Deus que fala e também é a Palavra.
(Speaking for God, p. 41)

que estão no céu. Os anjos falam. Antes de o Senhor Jesus nascer, um
anjo veio revelar o Seu nome a José (Mt 1:20-21). Carlos Wesley
escreveu um hino: “Cantam hostes celestiais:/ ‘Glória ao nato Rei,
Jesus!’” (Hinos, n.º 49). Portanto, foi um anjo que falou primeiro e foi
um anjo que anunciou as boas-novas primeiro [Lc 2:10]; portanto,
temos de pregar o evangelho.

Já dissemos que Deus criou o homem com duas características
extraordinárias: uma é que Ele criou um espírito no homem e a outra
é que Ele criou o homem com um órgão para falar.

O propósito de Deus ao criar o homem à Sua imagem era para o
homem O expressar. Em que aspectos o homem O expressa? Primei-
ro, o homem O expressa no falar; há alguns cristãos hoje que creem
que podemos expressar Deus apenas pelo nosso comportamento sem
termos de falar. Por outras palavras, eles dizem que se dermos bom
testemunho e tivermos um viver adequado e bom comportamento,
poderemos expressar Deus na presença dos homens. Isso não está
errado e tem de ocorrer, mas não podemos deixar de falar por Deus. O
falar não pode ser substituído; falar é a verdadeira expressão. Supo-
nha que um pregador se vestia muito bem e adequadamente, que o
seu cabelo estava bem penteado e, quando estava no púlpito, ele era
educado e cortês,dando,assim,às pessoas a impressão de que se com-
portava bem. No entanto, se ele estivesse perante a congregação com
um sorriso, mas sem dizer uma palavra, a congregação não ficaria
satisfeita e ele não poderia expressar Deus. Por isso, quando expres-
samos Deus, precisamos de um viver adequado, mas, mais do que
isso, temos de declarar palavras precisas.

Deus quer que O expressemos, principalmente, ao falarmos por
Ele. No tempo de Noé, quando toda a terra estava corrompida, Deus
veio e chamou Noé para ser um arauto da justiça (2Pe 2:5) e Noé pre-
gou as palavras justas de Deus durante cento e vinte anos. Hoje,
devemos falar por Deus da mesma maneira. (Speaking for God, pp.
41-45, 54-55)

Leitura adicional: The Practice of the Church Life according to the God-
ordained Way, cap. 4; Estudo-Vida de 1 Coríntios, mens. 57

Iluminação e inspiração:

15 SEMANA 1 — DIA 5



DIA 6 Leitura de Hoje

Temos de saber que tipos de palavras Deus queria que o homem
falasse quando criou o homem com capacidade para falar. Deus que-
ria meramente que o homem falasse as palavras do homem? Deus
criou o homem para representá-Lo. Um representante deve falar as
palavras de quem representa. Como representantes de Deus, (…)
devemos falar as palavras de Deus. Temos de falar por Deus e decla-
rar Deus; Deus é a palavra.

Visto que todos nós fomos gerados de Deus, dentro de nós devemos
ter a “linguagem de Deus”; o que falarmos, falamos Deus. Na América
há pessoas de cores diferentes: há brancos, vermelhos, amarelos, cas-
tanhos e pretos. Entre essas raças, os povos asiáticos são difíceis de
distinguir exteriormente. Por exemplo, os chineses e os coreanos são
muito parecidos. (…) Como então se pode distingui-los? Podemos dis-
tingui-los quando os ouvimos falar. Assim que eles começam a falar,
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Suprimento Matinal

Jo
12:49-50

…Eu não falei por Mim mesmo, mas o Pai que Me
enviou, Ele mesmo Me deu mandamento sobre o que
dizer e o que falar.E sei que o Seu mandamento é a vida
eterna. As coisas, pois, que Eu falo, como o Pai Me tem
dito, assim falo.

Deus é um Deus que fala e quando Ele nos criou, Ele também
queria que falássemos. (…) Segundo Gênesis 1:26, Deus nos criou
para termos a Sua imagem e para que governássemos por Ele. Por-
tanto, Ele nos deu autoridade para termos domínio sobre as outras
criaturas, ou seja, “sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra”.

Os seres humanos podem falar (…), porque são representantes
de Deus. Ele nos criou para O representarmos. A exigência mais
importante que se faz a um representante é que ele tem de ser
capaz de falar. Se hoje alguém nos enviar um representante e ele,
por ser mudo, não conseguir falar, então, no fim, não se chegará a
acordo uma vez que não é possível haver discussão. Esse tipo de
representante é um representante inútil. Hoje, podemos represen-
tar Deus, porque podemos falar. (Speaking for God, pp. 44-45)

sabemos que um é chinês e o outro é coreano. (…) Falamos as palavras
daquele de quem nascemos. Uma vez que nascemos de Deus, obvia-
mente, falamos as palavras de Deus. Uma vez que a palavra de Deus é
o próprio Deus, quando falamos a palavra de Deus, falamos Deus.

Embora nos tenhamos tornado caídos, assim que somos regenera-
dos e o nosso espírito se torna vivo,somos duplamente capazes de falar
por Deus, até mais do que Adão. Adão foi apenas criado, ele não foi
regenerado. Embora tenhamos sido criados e nos tenhamos tornado
caídos, fomos regenerados e salvos. João 1:12-13 diz: “Mas a todos
quantos O receberam, deu-lhes a autoridade para se tornarem filhos
de Deus: aos que creem no Seu nome; os quais não foram gerados do
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de
Deus”. Uma vez que fomos gerados de Deus, podemos falar a palavra
de Deus. Se uma criança nascer de nós e não for muda, é impossível
não falar palavras humanas. Portanto, todos nós precisamos ser enco-
rajados a falar a palavra de Deus, depois da nossa regeneração.

Como falamos por Deus? É preciso que tenhamos o pleno conheci-
mento da palavra de Deus para falar por Deus (1Tm 2:4).Hoje,a razão
principal por que os cristãos não podem falar por Deus é que eles não
entendem a palavra de Deus. Portanto, temos de aprender a entender
a palavra de Deus; então, seremos capazes de falar por Deus.

Temos de estar na palavra de Deus para vivermos uma vida nor-
mal hoje. (…) Temos de falar a palavra de Deus para que a igreja seja
forte, normal, para que seja edificada, para ser espiritual e madura
em vida. Aquilo de que precisamos hoje é Deus, que é a palavra. Essa
palavra está nas Sagradas Escrituras. Temos de receber a palavra e
falar a palavra. Assim, a palavra de Deus como Cristo, o Espírito,
vida, luz, comida, semente, chuva, orvalho, espada e martelo será
manifestada como uma realidade sobre nós. A palavra de Deus pode
fazer inúmeras coisas; todas as coisas estão dependentes da palavra
de Deus. Portanto, temos de fazer tudo o que pudermos para ler a
Palavra de Deus. (Speaking for God, pp. 47-48, 55-56, 39)

Leitura adicional:Speaking for God, cap.3;The Ministry of God’s Word,
cap. 1

Iluminação e inspiração:

17 SEMANA 1 — DIA 6



HINO Hymns, n.º 903
(Tradução literal sem rima nem métrica)

1 Fala-me, Senhor, para eu falar
E ecoar as Tuas palavras;
Como Tu procuraste, eu também quero procurar
Os Teus filhos perdidos e sós.

2 Guia-me, Senhor, para eu poder guiar
Os pés que vagueiam e vacilam;
Alimenta-me, Senhor, para eu alimentar
Os que têm fome do doce maná.

3 Fortalece-me, Senhor, para que, enquanto estiver
Firme na rocha e fortalecido em Ti,
Eu possa estender uma mão amorosa
Aos que lutam com o mar encrespado.

4 Ensina-me, Senhor, para eu ensinar
As coisas preciosas que queres infundir;
E que as minhas palavras, vindas de Ti,

possam alcançar
As profundezas do coração de muitos.

5 Ó dá-me o Teu doce repouso,
Para eu falar oportunamente e com doce poder
Uma palavra que vem de Ti
Aos abatidos quando mais precisarem.

6 Enche-me com a Tua plenitude, Senhor,
Até o meu coração transbordar
Com pensamentos fervorosos e palavras

resplandecentes,
Para o Teu amor contar e o Teu louvor mostrar.

7 Usa-me, Senhor, sim, usa-me,
Como, quando e onde quiseres,
Até a Tua bendita face eu ver,
E o Teu descanso, alegria e glória partilhar!
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