
ESBOÇOPermitir que a palavra de Cristo
habite ricamente em nós

Leitura bíblica: Cl 3:16-17; Fp 2:15-16

I. A palavra de Cristo é a palavra falada por Cristo (Cl
3:16):
A. Em Sua economia neotestamentária, Deus fala no Filho

(Hb 1:2; Jo 1:1, 14,18):
1. O Filho não fala apenas por Si mesmo nos Evange-

lhos, mas também mediante os Seus membros, os
apóstolos e os profetas, em Atos, nas Epístolas e em
Apocalipse (Mt 17:5; At 4:20; 5:20; 6:7; Cl 1:25; Ap
1:2, 9).

2. Todos esses falares podem ser considerados a pala-
vra de Cristo;assim,a palavra de Cristo inclui todo o
Novo Testamento (Cl 3:16).

B. Em Colossenses, a palavra é para revelar Cristo em Sua
preeminência, centralidade e universalidade (Cl 1:18;
2:9; 3:11):
1. Colossenses está centrado em Cristo como nossa

Cabeça e vida e a preocupação de Paulo em Colos-
senses é com a revelação de Cristo para o pleno
conhecimento; para isso, precisamos da palavra de
Cristo (Cl 1:9-10, 18; 2:19; 3:4, 10).

2. A maneira como Cristo exerce Seu encabeçamento e
nos ministra Suas riquezas é por meio da Sua pala-
vra; portanto, a ênfase está na palavra de Cristo (Ef
3:8; Cl 3:16).

II. A palavra de Cristo é, na verdade, a pessoa de Cristo
(Cl 3:16; Jo 15:4, 7):
A. Paulo quase personifica a palavra de Cristo;ele diz que a

palavra deve habitar em nós como se fosse uma pessoa
viva (Cl 3:16; cf. Ef 3:17).

B. Primeiro, temos Cristo como nossa vida; depois, temos a
Sua palavra viva personificada como a Sua pessoa vi-
vendo em nós (Cl 3:4, 16).

C. Uma vez que pode habitar em nós, a palavra de Cristo
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deve ser uma pessoa viva; portanto, permitir que a pala-
vra de Cristo habite em nós indica que permitimos que
uma pessoa viva – o próprio Cristo – habite em nós (Cl
3:16; 1:27).

D. Para permitir que Cristo habite em nosso coração, temos
de ser enchidos com a palavra de Cristo (Ef 3:17; Jo
14:23):
1. O significado de a palavra do Senhor habitar em nós

é que o próprio Senhor habita em nós (Jo 15:4, 7).
2. Para Cristo habitar em nós na prática, as Suas pala-

vras têm de habitar em nós; não podemos ter Cristo
em nós, na experiência, a não ser que também
tenhamos as Suas palavras em nós (Cl 1:27; 3:16; Ef
3:17; Jo 14:23; 15:4, 7).

III. Temos de permitir que a palavra de Cristo habite
ricamente em nós (Cl 3:16):
A. A palavra grega traduzida por “habite” significa literal-

mente estar numa casa, morar:
1. Isso indica que devemos permitir que a palavra de

Cristo habite em nós, more em nós, faça o seu lar em
nós (Cl 3:16).

2. A palavra do Senhor deve ter um espaço adequado
em nós para operar e ministrar as riquezas de Cristo
ao nosso ser interior.

B. A palavra de Cristo tem de habitar ricamente em nós (Cl
3:16):
1. As riquezas de Cristo estão na Sua palavra e quando

tal palavra rica mora em nós, ela tem de morar rica-
mente em nós (Ef 3:8).

2. O significado de a palavra de Cristo habitar rica-
mente em nós é que ela nos habita, mora em nós, de
maneira rica (Cl 3:16):
a. Isso pode ser ilustrado pelo comer; quando in-

gerimos alimentos nutritivos e os assimilamos,
eles habitam ricamente em nós (Jo 6:57b).

b. Da mesma maneira, o significado de a palavra
de Cristo habitar ricamente em nós é que ela
mora em nós para nutrir e enriquecer (Mt 4:4).

C. A palavra de Cristo deve ter plena liberdade em nós;

39 SEMANA 3 — ESBOÇO

Dia 3



devemos dar liberdade à palavra de Cristo para operar
em nós,habitar em nós e fazer o seu lar em nós (Cl 3:16).

D. Em vez da nossa cultura, opinião, conceito, pensamento
e perspectiva, devemos ter a palavra de Cristo (Mt 7:24;
16:23-24; 24:35):
1. Pode suceder que não permitimos que a palavra de

Cristo habite em nós nem permitimos que ela viva,
se mova e aja em nós; como resultado, o que preva-
lece em nós é a nossa cultura ou filosofia, não a pala-
vra de Cristo (Jo 8:37, 47).

2. É crucial permitirmos que a palavra de Cristo entre
em nós, habite em nós e substitua a nossa cultura,
conceito, opinião e filosofia (Cl 1:5; 2:8; 3:16).

E. Negativamente, temos de pôr de lado os nossos padrões
culturais e, positivamente, temos de ser enchidos com a
palavra de Cristo; isso significa que temos de permitir
que a palavra de Cristo encha a nossa mente, emoção e
vontade e temos de permitir que todo o nosso ser seja
preenchido e saturado com a palavra de Cristo (Cl
3:10-11, 16).

IV. Permitir que a palavra de Cristo habite ricamente
em nós está relacionado com fazer todas as coisas
em nome do Senhor Jesus (Cl 3:16-17):
A. A palavra de Cristo é, na verdade, a corporificação de

Cristo com todas as Suas riquezas; assim, ser saturado
com a palavra é ser infundido com as riquezas de Cristo
e ser permeado com elas (Ef 3:8, 17).

B. À medida que a palavra de Cristo habita em nós, o
Senhor nos torna um com Ele e,espontaneamente,pode-
mos fazer coisas no nome do Senhor (Cl 3:16-17):
1. Se exercitarmos todo o nosso ser para tomar a pala-

vra em nós, seremos, por fim, enchidos, ocupados e
saturados com a palavra viva.

2. Uma vez que a palavra é a corporificação do Espírito
e uma vez que o Espírito é a realidade de Cristo,
seremos automaticamente enchidos com Cristo e
faremos todas as coisas em nome do Senhor Jesus
(Jo 6:63; 14:16-18; Cl 3:17).

V. Se permitirmos que a palavra de Cristo habite
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ricamente em nós, resplandeceremos como luzeiros
no mundo, expondo a palavra da vida (Fp 2:15-16):
A. Quando estamos cheios com a palavra da vida, manifes-

tamos Cristo e O engrandecemos; essa é a maneira de
viver Cristo, que é a palavra da vida com a qual resplan-
decemos (Cl 1:20-21a; 2:15-16).

B. Quanto mais permitirmos que a palavra de Cristo ha-
bite ricamente em nós, mais a palavra se acumulará em
nós; então, espontaneamente, resplandeceremos com a
palavra da vida que tivermos tomado em nós (Cl 3:16;Fp
2:15-16):
1. Esse resplandecer consistirá, então, em expormos,

apresentarmos, a palavra da vida aos outros (Fp
2:16; Mt 5:14-16).

2. Essa é a pregação adequada do evangelho e a procla-
mação da verdade (Cl 1:5-6, 23; Jo 1:1, 14; 8:12, 32;
18:37).
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Dia após dia, quando estamos perante a Palavra escrita, devemos
sentir que a palavra viva e personificada de Cristo espera por nós e
deseja habitar ricamente em nós. Sempre que estamos perante a Pala-
vra escrita,no fundo,devemos ter a certeza de que contatamos o próprio
Senhor como a Palavra viva. Portanto, quando recebemos a palavra de
Cristo, ou seja, o próprio Cristo, devemos dar à palavra plena liberdade
para habitar em nós.Devemos orar:“Senhor,ofereço-Te todo o meu ser e
ofereço-o à Tua palavra.Dou-Te acesso a cada parte do meu ser interior.
Senhor,fazdo meuser interiorumlarpara Ti e para a Tua palavra”.

Efésios 5:18 ordena que nos enchamos do Deus Triúno em espírito;
Colossenses 3:16 diz para permitirmos que a palavra de Cristo habite
ricamente em nós. Colossenses está centrado em Cristo como nossa
Cabeça e vida. Cristo exerce o Seu encabeçamento e ministra-nos as
Suas riquezas por meio da Sua palavra. Portanto, em Colossenses a
ênfase está na palavra de Cristo. Efésios diz respeito à igreja como
Corpo de Cristo.A maneira como vivemos uma vida da igreja normal é
sermos enchidos no nosso espírito até toda a plenitude de Deus.
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Suprimento Matinal

Cl
1:18

Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princípio, o
Primogênito dentre os mortos, para que tenha o pri-
meiro lugar em todas as coisas.

3:16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo,em toda a
sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos mutua-
mente com salmos, hinos e cânticos espirituais, can-
tando a Deus com graça em vosso coração.

Além de termos de ser enchidos em espírito pelo Deus Triúno pro-
cessado também temos de permitir que a palavra de Cristo habite
ricamente em nós.Em Colossenses 3:16,Paulo diz:“Habite ricamente
em vós a palavra de Cristo”.A palavra de Cristo é a palavra falada por
Cristo. Em Sua economia neotestamentária, Deus fala no Filho e o
Filho não fala apenas por Si mesmo nos Evangelhos, mas também
mediante os Seus membros, os apóstolos e os profetas, de Atos a Apo-
calipse. Todos esses livros podem ser considerados a Sua palavra. A
palavra de Cristo inclui todo o Novo Testamento. Temos de ser enchi-
dos com essa palavra. (Truth Lessons—Level Three, vol. 3, p. 116)

Portanto, enfatiza-se o Espírito. Em Efésios, tanto o Espírito como o
nosso espírito são enfatizados várias vezes; a palavra é até conside-
rada o Espírito (6:17). Contudo, em Colossenses, o Espírito é mencio-
nado apenas uma vez (1:8) e o espírito humano é mencionado apenas
uma vez (2:5). Em Efésios, a palavra é para a nossa vida natural ser
lavada e para lutarmos contra o inimigo (5:26;6:17); em Colossenses,a
palavra é para revelar Cristo na Sua preeminência, centralidade e
universalidade (1:25-27). Essa palavra, assim como o Espírito, está
preparada para habitar em nós, ocupar-nos e encher-nos, mas temos
de permitir que a palavra habite ricamente em nós.

Desfrutamos o dispensar da Trindade Divina quando o Deus Triú-
no nos enche em espírito e ao permitir que a palavra de Cristo habite
ricamente em nós. Efésios 5:18 diz: “Enchei-vos no espírito” e Colos-
senses 3:16 diz: “Habite ricamente em vós a palavra de Cristo”. Essas
duas porções paralelas das Escrituras admoestam-nos a sermos en-
chidos em espírito,o que é realizado pelo Deus Triúno,e a permitir que
a palavra de Cristo habite ricamente em nós. Quando somos enchidos
em espírito, o que é realizado pelo Deus Triúno, e permitimos que a
palavra de Cristo habite ricamente em nós, desfrutamos o dispensar
da Trindade Divina.(Truth Lessons—Level Three,vol.3,pp.117,114)

Precisamos permitir que a palavra de Cristo habite em nós. Não
devemos estar preenchidos de tradições judaicas ou filosofias gregas, e,
sim, com a palavra de Cristo. Somos recipientes da palavra de Cristo, e
não de filosofia ou religião.Precisamosseresvaziadosde todasessascoi-
sas a fim de ser preenchidos da palavra de Cristo.Se permitirmos que a
paz de Cristo seja o árbitro em nós, e se formos preenchidos da palavra
de Cristo, teremos o novo homem de modo prático. Todos os santos em
todas as igrejas em toda a restauração do Senhor viverão Cristo no
único novo homem. (…) Nós nos importamos com Ele como nossa vida e
o elemento constituinte do novo homem, e não com nossa bagagem, cul-
tura,opinião e julgamento.Queremos que Sua paz seja o árbitro em nós
e Sua palavra nos preencha. (Estudo-Vida de Colossenses, p. 357)

Leitura adicional: Truth Lessons—Level Three, vol. 3, lição 50; The He-
althy Word, caps. 3, 8

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Primeiro temos Cristo como vida, então temos Sua Palavra viva
personificada como Sua Pessoa habitando em nós. (…) A palavra de
Cristo inclui o Novo Testamento inteiro. Precisamos ser enchidos
com ela. Isso quer dizer que devemos permitir que ela habite, resida,
faça morada em nós. A palavra grega traduzida por “habitar”, literal-
mente significa estar em casa, morar. A palavra do Senhor tem de ter
lugar adequado em nós para operar e ministrar as riquezas de Cristo
ao nosso ser interior. (Treinamento de Presbíteros, Volume 6: Os Tópi-
cos Cruciais da Verdade nas Epístolas de Paulo, pp. 124-125)

A palavra habite em Colossenses 3:16 indica que a palavra de
Cristo é, na verdade, uma pessoa: o próprio Cristo. Uma vez que a
palavra pode habitar em nós, fazer o seu lar em nós, ela deve ser uma
pessoa viva.Portanto,permitir que a palavra de Cristo habite em nós
indica que permitimos que uma pessoa viva – o próprio Cristo –
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Suprimento Matinal

Jo
15:4

Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como
não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não per-
manecer na videira, assim também vós, se não perma-
necerdes em Mim.

7 Se permanecerdes em Mim e as Minhas palavras per-
manecerem em vós,pedireis o que quiserdes,e vos será
feito.

Colossenses 3:16 diz: “Habite ricamente em vós a palavra de
Cristo,em toda a sabedoria,ensinando-vos e admoestando-vos mutu-
amente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus
com graça em vosso coração”. Aqui Paulo diz que a palavra de Cristo
deve habitar em nós, morar em nós. Isso implica que a palavra de
Cristo é viva.Para que algo habite oumore emnós,ele deve servivo.

A expressão de Paulo neste versículo indica que a palavra de
Cristo é muito parecida com uma pessoa viva.Paulo quase personi-
fica a palavra de Cristo; ele nos diz que a palavra deve habitar em
nós, como se fosse uma pessoa viva. A palavra de Cristo é, na ver-
dade, a Pessoa viva de Cristo. (Estudo-Vida de Filipenses, p. 413)

habite em nós. (Truth Lessons—Level Three, vol. 3, p. 116)
Se desejamos permitir que Cristo nos ocupe e habite em nós, deve-

mos estar cheios da palavra de Cristo. Em João 14:23, o Senhor Jesus
diz: “Se alguém Me ama,guardará a Minha palavra;e Meu Pai o amará,
e viremos a ele e faremos morada juntamente com ele”. Aqui vemos a
conexão entre a palavra do Senhor e o Pai e o Filho vindo a nós e fazendo
morada conosco. É difícil dizer se essa morada é para o Pai e o Filho ou
para nós. Na verdade, é uma morada mútua. Por um lado, o Senhor faz
de nós morada; por outro, Ele é morada para nós. Isso é provado pela
Palavra do Senhor em João 15:4 com respeito ao permanecer: “Perma-
necei em Mim, e Eu permanecerei em vós”. Isso se refere ao habitar
mútuo e à morada mútua.Sem dúvida,João 15 é a continuação do capí-
tulo catorze,onde temos a morada mútua; já no capítulo quinze, temos o
permanecer mútuo.Pelo fato de haver uma morada tanto para o Senhor
como para nós, podemos agora permanecer Nele e Ele, em nós.

De acordo com João 15:4 e 7, [o fato de] a palavra do Senhor per-
manecer em nós significa que o próprio Senhor permanece em nós. O
versículo 4 diz: “Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós”. No
versículo 7 o Senhor prossegue: “Se permanecerdes em Mim e as
Minhas palavras permanecerem em vós…”.Esses versículos indicam
que as palavras do Senhor equivalem ao próprio Senhor. Se quiser-
mos que Cristo permaneça em nós na prática, Suas palavras devem
permanecer em nós. Não podemos ter Cristo em nós na experiência a
não ser que tenhamos também Suas palavras em nós.

Louvamos ao Senhor por termos Cristo, o Espírito e a Palavra!
Pelo fato de Cristo ser Deus, Ele é real; pelo fato de ser o Espírito, Ele
é vivo; e pelo fato de ser a Palavra, Ele é muito prático. Nenhum de
nós pode negar que, como crentes em Cristo, temos o Espírito e a
Palavra. Como é maravilhoso o Espírito e a Palavra serem um!

Quando somos preenchidos com a palavra de Cristo, somos auto-
maticamente preenchidos com as riquezas de Cristo e a plenitude da
Deidade. (Estudo-Vida de Filipenses, pp. 424-426)

Leitura adicional:Estudo-Vida de Filipenses,mens.37-38;Estudo-Vida
de Colossenses, mens. 29

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Colossenses 3:16 diz: “Habite ricamente em vós a palavra de
Cristo”. Note que nesse versículo, Paulo diz: “Habite ricamente em
vós a palavra de Cristo”. O tom que ele usa indica que a palavra de
Cristo está aqui e aguarda que você a deixe entrar no seu interior.
Parece que uma Pessoa está à espera e aguarda que você a deixe
entrar. Há alguns anos, quando li esse versículo, não concordei com
esse tom. Por que razão diz Paulo: “Habite ricamente em vós a pala-
vra de Cristo?” A indicação que dá é que hoje a palavra viva de Cristo
está à espera que você a deixe entrar.Essa palavra está personificada
como uma Pessoa viva. Não se diz: “Habite a mesa no seu quarto”. A
mesa não pode habitar porque não tem vida. Aquilo que pode habitar
em sua casa deve ser uma pessoa viva. Uma coisa sem vida não pode
habitar. Paulo diz: “Habite ricamente em vós a palavra de Cristo” e o
Novo Testamento diz que Cristo é a Palavra. (…) Certamente, essa é
a Palavra orgânica, a Palavra viva, a Palavra que existe como uma
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Suprimento Matinal

Ef
3:8

A mim, que sou menos que o menor de todos os santos,
me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as
insondáveis riquezas de Cristo como evangelho.

Jo
6:57

Assim como o Pai, que vive, Me enviou, e Eu vivo pelo
Pai, também quem de Mim se alimenta por Mim vi-
verá.

Devemos permitir que a palavra de Cristo habite em nós, more
em nós, faça o seu lar em nós. A palavra grega traduzida por
“habite” em Colossenses 3:16 significa estar numa casa, morar. A
palavra do Senhor deve ter um espaço adequado em nós para ope-
rar e ministrar as riquezas de Cristo ao nosso ser interior. Além
disso, a palavra de Cristo tem de habitar ricamente em nós. As
riquezas de Cristo estão na Sua palavra (Ef 3:8). Tal palavra deve
morar em nós. Não devemos apenas recebê-la e confiná-la a uma
pequena área do nosso ser. Pelo contrário, ela deve ter plena liber-
dade para operar em nós. Assim, a palavra habitará e fará o seu lar
em nós. (Truth Lessons—Level Three, vol. 3, p. 116)

Pessoa viva.A Palavra está à espera para entrar.Você tem de se abrir
e deixá-La entrar. (The Home Meetings—the Unique Way for the
Increase and the Building Up of the Church, p. 63)

Que significa a Palavra de Cristo habitar em nós ricamente? Anos
atrás eu pensava que isso era memorizar versículos da Bíblia e poder
recitá-los. De acordo com meu conceito então, a Palavra de Cristo
habitar em mim ricamente era memorizar mais e mais versículos.No
entanto, não é isso que Paulo quer dizer em Colossenses 3:16.

A Palavra de Cristo habitar em nós ricamente quer dizer que ela
reside em nós, faz morada em nós, de maneira rica. Isso pode ser ilus-
trado pelo comer. Depois que tomamos uma refeição o alimento
habita em nós de maneira rica. O alimento contém muitos elementos
ricos em nutrientes. Quando o ingerimos e assimilamos, ele habita
em nós ricamente. De modo semelhante, a palavra de Cristo habitar
em nós ricamente significa que ela habita em nós como nutrição e
enriquecimento.Não é questão de memorizar versículos,mas de ter a
Palavra com as riquezas insondáveis de Cristo habitando em nós de
tal modo que nos nutra e enriqueça.

Encontrei algumas pessoas que tinham memorizado todo o livro
de Efésios e até alguém que tinha memorizado o Evangelho de
Mateus.Mas memorizar livros inteiros do Novo Testamento não quer
dizer que a palavra de Cristo habita em nós ricamente. Por exemplo,
podemos ingerir comida, mas nosso estômago pode não digeri-la ade-
quadamente. A indigestão indica que o alimento não entra em nós
ricamente. O alimento pode ser rico em nutrientes, mas a sua entra-
da em nós não é rica se sofrermos de indigestão após comê-lo. Em tal
caso não temos a habilidade de absorver as riquezas do alimento.
Mas se tivermos metabolismo adequado e digerirmos o que comemos,
os elementos do alimento entrarão em nós ricamente. Precisamos
que a palavra de Cristo habite em nós desse modo. (Estudo-Vida de
Filipenses, pp. 380-381)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Filipenses, mens. 37-38; Words of
Training for the New Way, vol. 2, cap. 22

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

[Paulo] enfatiza, por um lado, a paz de Cristo, e, por outro, a pala-
vra de Cristo. Alguns podem achar que se o nosso espírito está vivo,
tudo está bem. Talvez você não tenha percebido a necessidade de a
paz de Cristo arbitrar no seu interior e de a palavra de Cristo habitar
no seu coração. Se permitirmos que essas duas coisas ocorram, sere-
mos cristãos adequados. Em vez de nossa preferência teremos a arbi-
tragem de Cristo. Em vez de nossa opinião, conceito, pensamento e
apreço, teremos a palavra de Cristo.

Alguns irmãos amam a Bíblia e a leem diariamente; mas em seu
viver são seus conceitos, opiniões e filosofias que se movem neles, e
não a palavra de Cristo. Podem estudar a Bíblia, mas não permitem
que a palavra de Cristo habite neles. (…) Como resultado, o que pre-
valece [no seu ser] são suas filosofias, e não a palavra de Cristo.
Embora leiam a Bíblia, a palavra de Deus permanece fora deles. É
crucial que deixemos a palavra de Cristo entrar e habitar em nós, e
substituir nossos conceitos, opiniões e filosofias. Precisamos orar:
“Senhor Jesus, estou disposto a abandonar os conceitos. Quero que
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Suprimento Matinal

Cl
2:8

Cuidado para que ninguém vos leve cativos por meio
de sua filosofia e engano vazio, segundo a tradição dos
homens, segundo os rudimentos do mundo, e não se-
gundo Cristo.

3:10-11 …Vos revestistes do novo homem (…) onde não pode
haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão,
bárbaro,cita,escravo,livre,masCristoétudoeemtodos.

Em Colossenses a palavra é para revelar Cristo (1:25-27) em
Sua preeminência, centralidade e universalidade. Já dissemos que
em Efésios a ênfase está no Espírito, enquanto em Colossenses a
ênfase está na palavra. Efésios se preocupa com nosso viver, mas
Colossenses cuida da revelação de Cristo. A preocupação de Paulo
em Colossenses é a revelação de Cristo para o pleno conhecimento.
Para isso precisamos da palavra de Cristo. (Estudo-Vida de Colos-
senses, pp. 292-293)

Tua palavra tenha lugar em mim. Estou disposto a esquecer as opi-
niões e filosofias. Quero que Tua palavra prevaleça em mim. Não
quero mais que meus conceitos prevaleçam”.

Não podemos separar a palavra de Cristo do Seu arbítrio.O árbitro
resolve uma disputa proferindo palavras. Precisamos levar o nosso
caso ao árbitro e ouvir sua palavra.Isso quer dizer que precisamos per-
mitir que a paz de Cristo arbitre em nosso coração e a palavra de Cristo
habite em nós.Então seremos cheios de cânticos e de ações de graças.

De acordo com Colossenses 3:16, quando a palavra de Cristo
habita ricamente em nós, ensinamo-nos e admoestamo-nos mutua-
mente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com
graça em nosso coração.Ensinar,admoestar e cantar estão relaciona-
dos com o verbo habitar. Isso indica que a maneira de deixar a pala-
vra do Senhor habitar ricamente em nós é ensinar, admoestar e
cantar. Devemos instruir e admoestar não só em palavras, mas tam-
bém em salmos, hinos, e cânticos espirituais.

Do lado negativo, precisamos pôr de lado os padrões culturais; do
lado positivo, precisamos estar cheios da palavra de Cristo. Isso quer
dizer que precisamos permitir que a palavra de Cristo encha nossa
mente, emoção, vontade, pensamentos e considerações. Cada fibra do
nosso ser precisa ser ocupada pela palavra de Cristo.

O desejo de Deus é que vivamos Cristo todos os momentos e não
deixemos lugar para cultura e filosofia. A única prática deve ser a
pessoa viva do próprio Cristo.Em segundo lugar,devemos pôr de lado
os padrões culturais. Nosso padrão não deve ser nenhuma cultura
humana, mas a paz interior de Cristo. Em terceiro lugar, precisamos
permitir que a palavra de Cristo encha todo o nosso ser. Precisamos
deixar que todo o nosso ser seja permeado e saturado da palavra de
Cristo. Se praticarmos essas três coisas, espontaneamente experi-
mentaremos Cristo. Não só teremos a revelação sublime de Cristo
mas também O experimentaremos de maneira prática na vida diá-
ria. (Estudo-Vida de Colossenses, pp. 293-294, 323)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Colossenses, mens. 32-33, 36-37, 39,
41

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Todos precisamos confessar que muitas vezes a palavra do Senhor
veio a nós, mas não lhe demos espaço adequado em nosso interior.
Pelo contrário, nós a limitamos e restringimos. Às vezes nós a recebe-
mos, mas não lhe damos liberdade de fazer morada em nós. Deixe-me
perguntar-lhe: na experiência, quem vem primeiro: a palavra de
Cristo ou você? Não creio que alguém possa dizer que o primeiro
lugar é sempre dado à palavra de Deus. Às vezes podemos dar priori-
dade à palavra de Cristo e permitir-lhe ser a primeira. Contudo, com
muito mais frequência nós mesmos estamos em primeiro lugar. Em
secreto reservamos o primeiro lugar para o ego. Exteriormente pode-
mos agir como se o primeiro lugar estivesse reservado para a palavra
de Deus. Mas secretamente o primeiro lugar é nosso.

Muitos aprenderam pela experiência como nos é difícil dar o pri-
meiro lugar para a palavra de Deus.Para isso precisamos da graça do
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Suprimento Matinal

Jo
6:63

O Espírito é o que dá vida;a carne para nada aproveita;
as palavras que Eu vos tenho dito são espírito e são
vida.

Cl
3:16-17

Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. (…) E
tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei
tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus
Pai por meio Dele.

Para um lugar tornar-se nosso lar,precisamos ter a liberdade de
fazer todos os arranjos necessários. Se quisermos guardar algo,
poderemos fazê-lo. Mas se quisermos [lançá-lo] fora, também tere-
mos liberdade para isso. Se não tivermos essa liberdade, não será
possível fazer daquele lugar nosso lar. De igual modo, para a pala-
vra de Cristo fazer morada em nós, precisamos dar-lhe plena liber-
dade, acesso e direitos. Precisamos orar: “Senhor, ofereço todo o
meu ser a Ti e à Tua palavra. Dou-Te acesso a cada parte do meu
interior. Faze do meu interior um lar para Ti e para Tua palavra”.
(Estudo-Vida de Colossenses, p. 675)

Senhor. Precisamos voltar-nos para o Senhor e dizer: “Senhor, não
posso fazer isso, mas Tu podes. Confio em Ti para isso”. (Estudo-Vida
de Colossenses, p. 676)

Em Colossenses 3:17 Paulo continua: “E tudo o que fizerdes, seja
em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,dando
graças a Deus Pai por meio Dele”. Isso é o resultado de permitir que a
palavra de Cristo habite em nós. Fazer tudo em nome do Senhor
Jesus está relacionado com permitir que a palavra de Cristo nos
sature e impregne.A palavra de Cristo é,na verdade,a corporificação
de Cristo. Assim, quando a palavra como a corporificação de Cristo
está mesclada com o nosso ser interior, interiormente somos um com
Cristo. É em tal ocasião que podemos, espontaneamente, fazer coisas
em nome do Senhor. Uma vez que o Senhor nos saturou, impregnou e
Se mesclou conosco, tornando-nos um com Ele, podemos fazer tudo
em Seu nome.

Fazer coisas em nome do Senhor é fazer coisas Nele. O nome
denota a pessoa e a pessoa do Senhor é o Espírito (2Co 3:17a). Por-
tanto, fazer coisas em nome do Senhor é agir no Espírito.

No passado, muitos de nós não exercitavam todo o seu ser quando
liam a Palavra. Muitas vezes, usamos apenas a nossa mente para
estudar a Bíblia.Nem sequer exercitamos a nossa emoção adequada-
mente para amar a Palavra nem exercitamos a nossa vontade o sufi-
ciente para receber a Palavra. Se, porém, exercitarmos todo o nosso
ser para tomar a Palavra, seremos enchidos, ocupados e saturados
com a Palavra viva.Uma vez que a Palavra é a corporificação do Espí-
rito e uma vez que o Espírito é a realidade de Cristo,seremos automa-
ticamente enchidos com Cristo. Então, o que fizermos ou dissermos
será feito ou dito em nome de Cristo. Isso é viver Cristo. Vivemos
Cristo automaticamente quando somos saturados com a palavra de
Cristo por meio do Espírito. (The Conclusion of the New Testament,
pp. 1689-1690)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Colossenses, mens. 45, 49-50, 64

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Se experimentarmos tal salvação diária, resplandeceremos como
luzeiros, como luzes, no mundo, expondo a palavra da vida (Fp
2:15-16). O nosso viver expõe, apresenta às pessoas, a palavra da
vida. Por um lado, pregamos e ensinamos a palavra da vida, por
outro, apresentamos a palavra viva da vida ao vivermos Cristo.
Quando vivemos Cristo, resplandecemos. Resplandecemos como lu-
zes de Cristo e esse resplandecer apresenta aos outros a palavra da
vida. (The Secret of Experiencing Christ, p. 75)

[Os] luzeiros [em Filipenses 2:15] (…) refletem a luz do sol. A
questão de brilhar como luzeiros indica nossa habilidade de funcio-
nar. Louvado seja o Senhor pois somos capazes de brilhar! Não
somente somos filhos de Deus, mas também luzeiros com a função
celestial de refletir Cristo como sol real.

Todo tipo de vida tem sua função específica. A função da macieira
é produzir maçãs e nossa função como luzeiros que têm a vida e a
natureza divina é brilhar. Como filhos de Deus com a vida divina
temos a função de brilhar. No viver diário não devemos meramente
conduzir-nos de acordo com certo padrão; devemos brilhar.

Como luzeiros, em nós mesmos não possuímos nenhuma luz.
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Suprimento Matinal

Fp
2:15-16

Para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus
sem defeito no meio de uma geração corrompida e per-
versa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no
mundo, expondo a palavra da vida, para que, no dia de
Cristo, eu possa me gloriar de que não corri em vão
nem laborei em vão.

Se formos enchidos das riquezas da Palavra viva dia após dia,
espontaneamente exporemos a palavra da vida. Iremos apre-
sentá-la aos outros e oferecê-la a eles. Isso é engrandecer e viver
Cristo. O próprio Cristo é a Palavra viva, a palavra da vida. Por
essa razão, quando estamos cheios da palavra da vida, manifesta-
mos Cristo e O engrandecemos. Essa é a maneira de viver Cristo.
(Estudo-Vida de Filipenses, p. 475)

Nosso brilho é simplesmente o reflexo da luz que recebemos de outra
fonte. Cristo é a luz, o sol real, e nós O refletimos expondo a palavra
da vida. Assim, o nosso brilho é, na verdade, o reflexo de Cristo como
fonte de nossa luz.

Brilhamos expondo a palavra da vida. De acordo com Colossenses
3:16, a palavra de Cristo deve habitar em nós, fazer morada em nós,
ricamente. Então teremos a palavra da vida com a qual brilharemos.
A fim de expor a palavra da vida, devemos primeiramente ter a vida
divina em nós.Uma vez supridos com essa vida e energizados por ela,
podemos brilhar como luzeiros expondo a palavra da vida. Quanto
mais somos nutridos alimentando-nos da palavra da vida, dige-
rindo-a e assimilando-a, [mais a palavra se acumulará] em nós.
Então espontaneamente brilharemos com a própria palavra da vida
que temos recebido. Esse brilhar será então nosso expor, nosso apre-
sentar, a maravilhosa palavra da vida a outros. Os que têm contato
conosco por certo tempo irão assim receber ajuda de nós. Se diaria-
mente digerirmos Cristo como a palavra da vida, acumulando as
riquezas da Palavra de maneira subjetiva, orgânica, teremos algo
vivo e orgânico para compartilhar com outros.Essa é a adequada pre-
gação do evangelho e proclamação da verdade. Como temos enfati-
zado, essa é a maneira de engrandecer Cristo e vivê-Lo.

Que todos oremos-leiamos a Palavra e a cantemos exercitando o
espírito. Que sejamos libertos de todo o tipo de escravidão ao lidar
com a Palavra e o Espírito. (…) Então nosso ser interior estará cheio
das riquezas de Cristo. Espontânea, inconsciente e até mesmo invo-
luntariamente, viveremos uma vida que expressa Cristo e expõe a
palavra da vida. O que o Senhor necessita em Sua restauração hoje
não é um grupo de pessoas que sejam religiosas, mas que vivam
Cristo e brilhem como luzeiros expondo a palavra da vida. (Estudo-
-Vida de Filipenses, pp. 476-478)

Leitura adicional:Estudo-Vida de Filipenses,mens.45-46;The Secret of
Experiencing Christ, cap. 11

Iluminação e inspiração:
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HINO Hymns, n.º 1219
(Tradução literal sem rima nem métrica)

1 Que maravilhosa mudança no meu viver se operou
Dizendo amém à Palavra de Deus.

Mais de Cristo em mim cada vez é infundido
Dizendo amém à Sua Palavra.

Coro:
Dizendo amém à Sua Palavra,

Dizendo amém à Sua Palavra,
Assim, o Senhor toma o meu coração e transforma

cada parte,
Dizendo amém à Sua Palavra.

2 O que eu não podia fazer, Deus faz em mim,
Dizendo amém à Sua Palavra.

E a mudança é tão grande que todos podem ver,
Dizendo amém à Palavra de Deus.

3 Cessei de vagar e de me desviar
Dizendo amém à Palavra de Deus.

As minhas velhas tendências vão terminar
Dizendo amém à Sua Palavra.

4 Agora, o segredo da fé no Senhor posso ver:
Dizer amém à Sua Palavra.

Ele é mais real e precioso do que tudo
Dizendo amém à Sua Palavra.

5 Agora o meu amor pelos irmãos abunda mais e mais
Dizendo amém à Palavra de Deus.

E estou tão próximo deles
Dizendo amém à Sua Palavra.

6 Agora a minha esperança no regresso do Senhor é maior
Dizendo amém à Sua Palavra.

Estou pronto a vê-Lo, meu Senhor, meu prazer,
Dizendo amém à Sua Palavra.

Coro:
Senhor Jesus, amém à Tua Palavra,

Senhor Jesus, amém à Tua Palavra,
Em breve, vais voltar – o meu coração diz amém!

Senhor Jesus, amém à Tua Palavra!
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