
ESBOÇOA Intenção de Deus em Sua Economia —
Encabeçar Todas as Coisas

em Cristo por meio da Igreja

Leitura Bíblica: Ef 1:10, 22-23; Ap 21:1-2, 23-25; 22:1-2a

I. A igreja é o vaso usado por Deus para resolver Seus
problemas e cumprir Seu propósito, que é manifes-
tar-se através do homem mesclando-se com ele (Ef
3:9-11).

II. Deus encabeçará todas as coisas em Cristo por meio
da igreja (1:10, 22-23):
A. A intenção eterna de Deus é encabeçar todas as coisas

em Cristo,que foi designado para ser a Cabeça universal
(Ef 1:10, 22):
1. É o propósito eterno de Deus que, na economia da

plenitude dos tempos, Ele possa encabeçar todas as
coisas em Cristo (v. 10).

2. Por meio das dispensações de Deus em todas as eras,
todas as coisas serão encabeçadas em Cristo no novo
céu e nova terra; isso será a administração e econo-
mia eterna de Deus (Ap 21:1-2).

B. O objetivo de Satanás é corromper a criação de Deus e
causar confusão (Rm 8:19-23):
1. Quando Satanás injetou-se no homem,ele tornou-se

morte e trevas para o homem; o pecado introduz a
morte, a morte introduz as trevas e as trevas trazem
confusão.

2. Todo o universo é um monte de ruínas causado por
Satanás ter se injetado como fator de morte na cria-
ção de Deus (Hb 2:14; Rm 8:20-21).

3. Deus está trabalhando para libertar Sua criação da
escravidão e levá-la à liberdade encabeçando todas
as coisas em Cristo (Ef 1:22, 10).

C. Todos precisamos ser libertados do monte de ruínas e
encabeçados em Cristo (Cl 1:12-13).

D. Segundo a Bíblia, a salvação de Deus é para nos salvar
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não apenas da nossa condição caída, pecaminosa, mas
também do monte de ruínas (Ef 2:1-8, 21-22).

E. Deus sujeitará todas as coisas a Cristo encabeçando
todas as coisas em Cristo por meio da igreja (1Co
15:20-28).

III. Na restauração do Senhor estamos sendo encabeça-
dos em Cristo (Ef 1:10):
A. O primeiro passo no encabeçamento de todas as coisas

por Cristo é Deus tirar Seus escolhidos, Seus filhos, da
ruína universal e colocá-los sob o encabeçamento de
Cristo (v. 22; 4:15; 5:23; Cl 1:18; 2:10, 19).

B. Deus está encabeçando Seus escolhidos para serem o
Corpo de Cristo com Cristo como a Cabeça (Ef 1:4,
22-23):
1. O encabeçamento de Cristo está sendo transmitido

à igreja; isso significa que, em certo sentido, pode-
mos compartilhar o encabeçamento de Cristo sobre
todas as coisas.

2. A igreja não está abaixo de nada, senão apenas do
próprio Cristo; estamos acima de tudo mais porque
somos o Corpo Daquele que está acima de tudo (2:6).

C. Quando a igreja toma a liderança para ser encabeçada
em Cristo, Deus tem um caminho para encabeçar todas
as outras coisas (1:22-23, 10).

D. Por fim, o Corpo, com Cristo como a Cabeça, será a
Cabeça universal sobre todas as coisas (vv. 22-23).

E. A vida da igreja é uma vida de ser encabeçado (4:15; 1Co
11:3):
1. A igreja é o encabeçar dos escolhidos de Deus sob o

encabeçamento de Cristo.
2. Se não sabemos o que é ser encabeçado em Cristo,

não podemos conhecer a igreja.
IV. Somos encabeçados em Cristo por meio do dispen-

sar divino (1Tm 1:4):
A. O caos satânico está na velha criação e a economia

divina é para a nova criação; a economia divina é para
produzir a nova criação harmoniosa tirando-a da velha
criação caótica (Ef 1:10; 2Co 5:17).

B. Cristo como a economia divina entrou em nós como uma
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administração, arranjo e plano que põe todas as coisas
em ordem (Jo 1:12-13).

C. A economia de Deus é dispensar-Se a nós e trabalhar-Se
em nós como vida para que possamos ser cheios de luz
(Ef 3:9, 16-17a; 5:8-9).

D. Deus está trabalhando-Se nos Seus escolhidos por meio
de uma administração que é um dispensar agradável
(1:10; 3:2; 1Tm 1:4; 3:15):
1. O encabeçamento de todas as coisas em Cristo

não ocorre por meio de uma administração governa-
mental; antes, ele vem por meio de um mordo-
mado íntimo, por um arranjo familiar confortável
(Ef 3:2).

2. A graça abundante de Deus levará a cabo o encabe-
çamento de todas as coisas em Cristo; essa graça
abundante está operando em nós de maneira que
todas as coisas possam ser encabeçadas em Cristo
(Ef 1:7-8, 10).

V. Estamos sendo encabeçados por meio da vida e da
luz para nos tornar a Nova Jerusalém (Ap 21:1-2,
23-25; 22:1-2a):
A. O encabeçamento na vida da igreja é por meio da vida e

da luz (Jo 1:4; 8:12):
1. A maneira de Deus restaurar é Cristo versus Sata-

nás, vida versus morte, luz versus trevas e ordem
versus confusão.

2. A ruína vem do fator da morte; o encabeçamento
vem do fator da vida (Ez 34:2-10).

3. Se tentarmos ser encabeçados sem crescer em vida,
cairemos numa organização.

4. Quanto mais crescermos em vida, mais seremos
encabeçados e mais seremos resgatados da ruína
universal (Ef 4:15; Cl 2:19).

5. Quando Deus entra em nós como vida, a luz da vida
brilha em nós; quando estamos cheios de Cristo
como vida, estamos sob a luz e somos controlados
pelo poder da luz (Jo 1:4; Ef 5:8-9).

B. No novo céu e nova terra com a Nova Jerusalém como
centro, todas as coisas serão encabeçadas em Cristo; isso
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será o cumprimento cabal de Efésios 1:10 (Ap 21:2-3,
23-25; 22:1-2a):
1. Na Nova Jerusalém tudo estará saturado com vida e

estará sob a luz (22:1; 21:23).
2. Em Apocalipse 21, vemos a Cabeça, o Corpo envol-

vendo a Cabeça e todas as nações andando na luz da
cidade; todo o universo será encabeçado na luz
expressada pela cidade transparente (v. 18).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Em Efésios 1:10 Paulo diz: “De fazer convergir nele, na dispensa-
ção da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as
da terra.” Não creio que muitos cristãos tenham um entendimento
adequado desse versículo.Ele não se refere à proeminência de Cristo,
à Sua autoridade ou à Sua expressão. Esse versículo é único. (…)
Quando lemos sobre maridos amarem a mulher, ou sobre a mulher
submeter-se ao marido, facilmente entendemos, pois coisas como
amor e submissão se encaixam em nosso conceito natural. Mas para
compreender o significado de versículos como 1:10 precisamos de
espírito de sabedoria e de revelação.

Quando consideramos 1:9-10, vemos que a economia, ou dispensa-
ção, que Deus propôs em Si mesmo é de fazer convergir, isto é, encabe-
çar, todas as coisas em Cristo na plenitude dos tempos. (…) A plenitude

SEMANA 1 — DIA 1 6

Suprimento Matinal

Ef
1:7-10

No qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão
dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus
derramou abundantemente sobre nós em toda a sabe-
doria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua
vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em
Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da ple-
nitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu,
como as da terra.

Devemos perceber que a igreja é o único meio usado por Deus
para cumprir Seu propósito e resolver todos os Seus problemas. O
cristianismo é tão pobre em seu conceito superficial da igreja.
Segundo a revelação da Palavra, a igreja é muito mais profunda e
elevada que isso. A igreja é o próprio vaso usado por Deus para
cumprir Seu propósito,que é manifestar-se a Si mesmo por meio do
homem, se mesclando com ele. Por isso Deus criou a humanidade.
Sua intenção era ter um homem corporativo como um vaso para
contê-Lo, para que Ele pudesse habitar nele e manifestar a Si
mesmo por intermédio dele, se mesclando com ele. (God’s Purpose
for the Church, pp. 22-23)

dos tempos ocorrerá quando vier o novo céu e a nova terra, depois de
completadas todas as dispensações de Deus em todas as eras.Uma vez
completada a economia de Deus, Cristo encabeçará todas as coisas
universalmente. Deus fez de Cristo Cabeça sobre todas as coisas
(1:22). Por meio de todas as dispensações de Deus em todas as eras,
todas as coisas serão encabeçadas em Cristo no novo céu e na nova
terra. Essa será a economia e a administração eterna de Deus.

Pelo fato de ter uma cabeça, o nosso corpo físico consegue ficar de
pé. Embora nos apoiemos nos pés, na verdade é a cabeça que nos
capacita a ficar eretos. Isso indica que a cabeça faz com que todo o
corpo seja encabeçado. Se uma pessoa tem a cabeça cortada, o corpo
cairá. Visto que a cabeça faz com que cada parte do corpo seja encabe-
çada, todas as coisas que estão no corpo, como roupa, sapatos, óculos,
são encabeçadas também.

Todo o universo está sobre o encabeçamento de Cristo. Contudo,
algumas coisas ainda estão em um estado de desmoronamento, por-
que o processo de encabeçar todas as coisas em Cristo ainda não foi
completado. Na economia da plenitude dos tempos tudo será encabe-
çado em Cristo. Nada continuará em um estado de desmoronamento,
e nada desabará. Deus encabeçará todas as coisas em Cristo. Hoje
muitas coisas no universo ainda desabam ou desmoronam. Mas na
dispensação da plenitude dos tempos nada cairá. Nem mesmo uma
folha cairá da árvore.

Já dissemos que a cabeça tem como função encabeçar todas as
partes do corpo. Segundo o mesmo princípio, Deus usa Cristo para
encabeçar todas as coisas no universo. Como Cabeça universal de
todas as coisas, Cristo necessita de um Corpo. Esse Corpo é a igreja.
Assim como as roupas e outros itens estão no corpo de uma pessoa,
um dia tudo no universo será sustentado pelo Corpo de Cristo, a
igreja. (…) Se todas as coisas no universo não estiverem encabeçadas
em Cristo por meio do Seu Corpo, permanecerão em desmorona-
mento. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 925-927)

Leitura Adicional: Crucial Principles for the Christian Life and the
Church Life, cap. 6; Estudo-Vida de Efésios, mens. 96

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Muitos cristãos nunca perceberam que Deus nos escolheu, pre-
destinou, redimiu, perdoou e agraciou para o propósito de encabeçar
todas as coisas em Cristo. (…) Os cristãos podem saber muito sobre a
escolha e a predestinação de Deus sem saber como esses itens se rela-
cionam ao encabeçamento de todas as coisas em Cristo. Nós mesmos
podemos não ter clareza sobre isso.Estamos acostumados a dizer que
o alvo de Deus não é nem a santidade nem a espiritualidade, e, sim, a
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Suprimento Matinal

1Co
15:26-28

O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque
todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E, quando diz
que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente,
exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando,
porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, o
próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as
coisas lhesujeitou,paraqueDeus sejatudoem todos.

Deus criou os céus e a terra como uma esfera na qual Ele estabe-
leceu incontáveis criaturas e, no centro, criou o homem como um
vaso para contê-Lo. Mas, antes que Ele pudesse vir para dentro do
homem, Satanás, o inimigo de Deus, injetou-se no homem
tentando-o a tomar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do
mal. Quando o homem tomou daquela árvore o fruto dela entrou
em seu corpo. É por isso que lemos em Romanos 7 sobre (…) a lei do
pecado que está nos membros do corpo. O pecado introduz a morte,
a morte introduz as trevas e as trevas trazem a confusão. Isso influ-
encia todo o universo, pois o homem foi feito cabeça de todas as coi-
sas. O cabeça foi danificado, assim, toda a criação foi danificada. O
pecado introduz a morte e a morte introduz as trevas. Todos sabe-
mos que onde há trevas, há confusão. Se não tivéssemos a luz do sol
ou a luz elétrica, todas as coisas seriam confusas. Somos incons-
cientemente controlados pela luz.Se não houvesse luz,não haveria
ordem, e todas as coisas estariam em confusão. (God’s Purpose for
the Church, pp. 23-24)

igreja. Mas o alvo final não é nem mesmo a igreja; é o encabeçamento
de todas as coisas em Cristo. Sim, a igreja é o alvo, mas não o alvo
final,no último estágio.Ela é o alvo no primeiro estágio.O alvo final é
o encabeçamento de todas as coisas em Cristo.

Você foi salvo e veio para a igreja, mas não foi ainda encabeçado.
Pelo contrário, ainda está no amontoado universal do desmorona-
mento, o desmoronamento no universo causado pela rebelião.

Posso testificar que, pela graça do Senhor, não estou mais no des-
moronamento; fui resgatado dele.Ser resgatado do desmoronamento
é ser encabeçado. Aleluia, fui encabeçado! Uma vez encabeçado em
Cristo, fui retirado do amontoado causado pelo desmoronamento
universal.

A intenção eterna de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo,
que foi designado para ser o Cabeça universal. O primeiro passo que
Deus toma para realizar isso é encabeçar Seus escolhidos Nele. Um
a um, Deus resgata Seu povo do amontoado causado pelo desmoro-
namento universal. A maioria dos cristãos, contudo, não percebe
que isso é o que Deus está fazendo e não oram sobre isso. Antes, têm
o conceito natural de que o homem é caído e necessita ser resgatado
do inferno. Segundo a Bíblia, a salvação de Deus não visa principal-
mente salvar-nos do inferno; visa salvar-nos do amontoado do des-
moronamento. Deus nos retirou do desmoronamento universal e
nos colocou sob o único Cabeça, Cristo. Por causa da rebelião dos
anjos e da rebelião humana, nenhuma das coisas criadas está
sujeita a cabeça algum. Simplesmente não há encabeçamento no
universo. Mas Efésios 1:10 diz que todas as coisas devem ser enca-
beçadas em Cristo. A maioria dos chefes de governo de hoje não se
importam com Cristo; eles não estão sob o Seu encabeçamento. Se é
assim, como pode ser Cristo o Cabeça sobre todas as coisas? Deus
hoje trabalha para encabeçar todas as coisas Nele. Ele trabalha
para conduzir cada item do desmoronamento universal de volta ao
encabeçamento de Cristo. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 79-83)

Leitura Adicional: God’s Purpose for the Church

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

A igreja pode partilhar do encabeçamento de Cristo porque é
o Corpo de Cristo. O Rei é não somente o Cabeça, mas a Cabeça com
o Corpo. Cristo é não somente a Cabeça, mas também o Corpo (1Co
12:12). Visto que a igreja é o Corpo e Cristo é tanto a Cabeça como o
Corpo, podemos dizer que, em certo sentido, nós, o Corpo, também
somos Cristo. Embora não sejamos a Cabeça, podemos partilhar do
encabeçamento de Cristo. Somos o Corpo da Cabeça, e a Cabeça é
o cabeça sobre todas as coisas. Somos não apenas cabeça sobre os
insetos, gatos e cães, mas também sobre presidentes, reis, generais e
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Suprimento Matinal

Ef
1:21-23

Acima de todo principado, e potestade, e poder, e domí-
nio, e de todo nome que se possa referir, não só no pre-
sente século, mas também no vindouro. E pôs todas as
coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas
as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a pleni-
tude daquele que a tudo enche em todas as coisas.

A fim de encabeçar todas as coisas em Cristo, Deus primeira-
mente encabeça Seus escolhidos. Portanto, a vida da igreja é uma
vida de ser encabeçado. Efésios 1:22 e 23 dizem: “E pôs todas as coi-
sas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu
à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas.”O versículo 22 diz que Deus deu Cristo para ser
o Cabeça sobre todas as coisas. Isso indica que Ele é não somente o
Cabeça da igreja, mas de todas as coisas. Deus deu Cristo à igreja
para ser o Cabeça sobre todas as coisas. A pequena palavra “à”
implica transmissão; indica que o encabeçamento de Cristo é
transmitido à igreja. Isso significa que, em certo sentido, podemos
compartilhar do encabeçamento de Cristo sobre todas as coisas.
Embora não sejamos o cabeça, podemos partilhar do encabeça-
mento. Em outras palavras, não somos o rei, mas podemos parti-
lhar do reinado. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 80-81)

grandes industriais. Estamos acima de todos eles. O Presidente da
República está acima de nós, ou estamos acima dele? Em um sentido
bastante real, estamos acima dele. Ao dizer isso, não promovo
nenhuma revolução; simplesmente relato o fato espiritual de que
nós, os membros do Corpo de Cristo, estamos acima de todas as coi-
sas. A igreja não está sujeita a nada a não ser ao próprio Cristo; esta-
mos sobre tudo o mais porque somos o Corpo Daquele que está sobre
todas as coisas. Você tem a confiança de dizer que está acima do Pre-
sidente da República e da Rainha da Inglaterra? Provavelmente não.
Contudo, posso dizer sinceramente que, se fosse levado à presença do
Presidente da República, teria o sentimento de que estou acima dele.
Ao dizer isso, não sou orgulhoso; simplesmente estou ciente do fato
espiritual.

Como vimos, o primeiro passo é Deus retirar Seus escolhidos,
Seus filhos, do desmoronamento e colocá-los sob o encabeçamento de
Cristo. Aqui, sob Seu encabeçamento, estamos fora do amontoado do
desmoronamento universal, e acima de todas as coisas. Assim, a vida
da igreja deve ser uma vida de ser encabeçado. Nela são encabeçados
os escolhidos de Deus, e não os líderes mundiais, os incrédulos ou os
animais. Deus encabeça todos os Seus escolhidos para ser o Corpo de
Cristo, com Cristo como Cabeça. Por fim, esse Corpo com Cristo como
Cabeça será a Cabeça universal sobre todas as coisas. Hoje, na igreja,
somos os primeiros a ser encabeçados em Cristo. Se não estivermos
dispostos a isso na vida da igreja, atrasaremos o encabeçamento de
todas as coisas. De fato, Deus não terá como realizar o encabeça-
mento de todas as coisas em Cristo se nós, os escolhidos, não estiver-
mos dispostos a ser encabeçados.Mas,se o desejarmos,Deus dirá com
alegria: “Estes são os pioneiros que tomam a frente para ser encabe-
çados. Eles abrem o caminho para Eu encabeçar todas as coisas em
Cristo.” (Estudo-Vida de Efésios, pp. 81-84)

Leitura Adicional: The Conclusion of the New Testament, mens. 31;
Crucial Principles for the Christian Life and the Church Life, caps.
7-8

Iluminação e inspiração:

11 SEMANA 1 — DIA 3



DIA 4 Leitura de Hoje

Ouvimos o evangelho e nos arrependemos. Ao mesmo tempo em
que nos arrependemos e confessamos nossos pecados a Deus, Ele se
dispensou a nós, embora talvez não estivéssemos cientes disso no
momento.

Não importa quais termos usemos: dispensar, inspirar,
transfundir ou infundir; a experiência é a mesma. Não me importo
com terminologia; preocupo-me com a dispensação do elemento
divino a você. Precisamos que Deus entre em nós. Necessitamos que
Seu elemento seja trabalhado em nosso ser. Esse é o significado de
dispensação.

A mãe dispensa alimento aos filhos todos os dias no café da
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Suprimento Matinal

1Tm
1:4

Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim,
que, antes, promovem discussões do que o serviço de
Deus, na fé.

Ef
3:2

Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da
graça de Deus a mim confiada para vós outros.

9 E manifestar qual seja a dispensação do mistério,
desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as
coisas.

O objetivo de Satanás era corromper a criação de Deus e causar
confusão. Mas, louvado seja o Senhor, pois onde há abundância de
morte, há superabundância de vida! Após Satanás ter vindo para
mortificar, Deus veio para vivificar, para dispensar vida. Onde há
vida há também luz. A morte arruína, mas a vida cura; as trevas
geram confusão, mas a luz traz a ordem adequada. Precisamos ter
em mente que Satanás veio para mortificar a criação de Deus,e que
a morte arruína e as trevas causam confusão. Deus, contudo, veio
para vivificar a criação mortificada e trazer ordem. Nessa ordem
todas as coisas estão encabeçadas em Cristo. A dispensação de
Deus é o ato de Ele dispensar vida aos que foram mortificados.
Embora Adão tivesse sido mortificado, Deus veio a fim de dispen-
sar algo de Si mesmo. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 101-102)

manhã.Quando as crianças sentam-se à mesa,ela dispensa alimento
nutritivo para que comam. Em tal dispensação sempre é exercido um
controle adequado. Se uma criança se comporta mal, a mãe pode
dizer: “Se não se comportar, não haverá café da manhã para você.”
Assim, a dispensação de alimento é o melhor controle. Tenho
observado isso com meus próprios netos, que obedecem à avó mais do
que a mim, porque é ela que lhes dispensa guloseimas. Uma vez que
dispensa alimento, pode fácil e agradavelmente controlá-los. Ela os
controla por meio de uma doce dispensação, uma dispensação que é
também uma administração e serviço íntimo. O encabeçamento de
todas as coisas em Cristo não ocorre por meio de administração
governamental. Pelo contrário, provém de um doce mordomado, por
meio de arranjo doméstico íntimo, mediante agradável dispensação.
Ele ocorre por meio da dispensação do suprimento de vida abundante
do Deus Triúno a nós. O apóstolo Paulo chama isso de “dispensação
da graça de Deus” (Ef 3:2), um mordomado da Sua graça.

A injeção de Satanás não tem administração ou dispensação
porque injeta-se em nós sutilmente. Mas Deus trabalha-se nos Seus
escolhidos por meio de dispensação doce e íntima. O ministério de
Paulo era assim. Era um modelo da dispensação da graça, da
dispensação de Deus como graça aos Seus escolhidos. Por meio do
dispensar do próprio Deus como nosso desfrute, o fator da vida é
ministrado aos escolhidos. À medida que o fator da vida entra neles,
são levantados e unidos a Cristo no Corpo. Essa é a dispensação que
encabeça todas as coisas em Cristo.

A maioria dos cristãos, no entanto, não tem a visão de que a graça
que realizou a redenção, aplicou o perdão e nos regenerou, e agora
opera em nós para fazer-nos a herança de Deus e fazer Dele nossa
herança, também opera para encabeçar todas as coisas em Cristo. Os
pregadores e mestres cristãos não falam disso, e o os livros cristãos
não mencionam esse fato.Não abordam o ponto crucial de que a graça
abundante trabalha no povo da igreja para que todas as coisas sejam
encabeçadas em Cristo. (Estudo-Vida de Efésios,pp.102-103,95,78)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Efésios, mens. 9-10

Iluminação e inspiração:

13 SEMANA 1 — DIA 4



DIA 5 Leitura de Hoje

Muitos cristãos falam sobre a igreja, mas em seu falar a palavra
“igreja” tornou-se sem significado. No livro de Efésios, contudo, ela
significa muito. Mas se você não sabe o que é ser encabeçado em
Cristo, não pode saber o que é a igreja. Ela não é um amontoado de
pessoas caídas que ainda estão no desmoronamento. A igreja é o
encabeçar dos escolhidos de Deus sob o encabeçamento de Cristo. (…)
Na vida da igreja adequada somos encabeçados em Cristo.

É importante ver que o encabeçamento na igreja é uma questão de
vida.Se tentarmos ser encabeçados sem crescer em vida, cairemos na
organização. Encabeçar todas as coisas na igreja sem o crescimento
em vida é simplesmente ter uma organização. O encabeçamento
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Suprimento Matinal

Jo
8:12

… Lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo;
quem Me segue de modo algum andará nas trevas, mas
terá a luz da vida.

1:4 Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
Ef

5:8-9
Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no
Senhor; andai como filhos da luz (porque o fruto da luz
consiste em toda bondade, e justiça, e verdade).

Hoje, até mesmo na assim chamada igreja, não há encabeça-
mento. Não somente o universo e a sociedade humana estão em
estado de desmoronamento, mas até mesmo a assim chamada
igreja está na mesma condição. Pela graça de Deus, todos devemos
dizer: “Senhor, estamos aqui para tomar a frente em ser enca-
beçados. Senhor, encabeça-nos em Cristo. Não queremos permane-
cer no amontoado do desmoronamento. Temos de ser resgatados
do desmoronamento sendo encabeçados em Ti.” Após ser tirado do
desmoronamento, você estará acima de todas as coisas. Antes que
isso aconteça, não terá a confiança de dizer que está acima do Pre-
sidente. É possível você ser salvo, mas ainda permanecer no des-
moronamento, porque não está encabeçado. Que nossos olhos
sejam abertos para ver a revelação no livro de Efésios! (Estudo-
Vida de Efésios, pp. 85-86)

adequado é o crescimento de vida. Quanto mais você crescer em vida,
mais vida terá,mais encabeçamento haverá e mais será resgatado do
amontoado do desmoronamento. Nenhuma mão ou organização
humana pode realizar isso. Nenhum esforço humano pode ajudar
o encabeçamento na vida da igreja. Eu não posso ajudá-lo, e você não
pode ajudar-me.A única coisa que tem efeito é o crescimento em vida.
Oh! Precisamos crescer e ajudar os outros a crescer! Precisamos
ministrar o suprimento de vida uns aos outros para ajudar-nos uns
aos outros a crescer. O encabeçamento na vida da igreja é totalmente
dependente do crescimento em vida.

Gostaria de impressioná-lo novamente com o fato de que todo o
universo está em estado de desmoronamento. Fomos salvos não
somente da condição caída, pecaminosa, mas também do amontoado
do desmoronamento. Agora, a fim de ser libertados do desmorona-
mento de maneira prática, precisamos crescer em vida. Quanto mais
crescermos, mais sairemos do desmoronamento.

O encabeçamento na vida da igreja também ocorre por meio da
luz (Ap 21:23-25).Essa luz, logicamente,não é a luz do conhecimento,
mas da vida. João 1:4 diz: “Nele estava a vida, e a vida era a luz
dos homens.” A luz aqui brilha a partir da vida na qual crescemos.
Quando crescemos em vida, temos a luz da vida. Sob essa luz, tudo é
mantido em ordem. Se em vez de vida e luz tivermos morte e trevas,
ainda estaremos no desmoronamento. Onde quer que a morte e as
trevas estejam, aí haverá desmoronamento. Toda a sociedade
humana, incluindo o cristianismo de hoje, nada mais é que morte e
trevas, e, portanto, um amontoado do desmoronamento. Mas, visto
que estamos cheios de vida e sob a luz, não somos um desmorona-
mento. Visto que estamos na vida e que todos os nossos passos estão
na luz, não há confusão. Embora o cristianismo de hoje seja um
amontoado de desmoronamento em morte e trevas, nós na vida da
igreja estamos na vida e sob a luz. Com vida e luz somos encabeçados.
(Estudo-Vida de Efésios, pp. 86-87)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Efésios, mens. 8

Iluminação e inspiração:

15 SEMANA 1 — DIA 5



DIA 6 Leitura de Hoje

Se ler o livro de Apocalipse cuidadosamente, verá que a Nova
Jerusalém é, na verdade, uma grande montanha com doze mil está-
dios de altura, mais de dois mil e duzentos quilômetros. Em seu topo
está o trono de Deus e do Cordeiro (Ap 22:1). Do trono flui o rio da
água da vida, que desce a montanha e atinge as doze portas
da cidade. A água da vida é para ser bebida. (…) Às margens do rio
da água da vida cresce a árvore da vida (Ap 22:2). Isso indica que
quando você bebe a água da vida, come a árvore da vida. Portanto,
quando bebe a água, recebe o suprimento de vida. Aqui vemos a dis-
pensação final, máxima e consumada: o dispensar do Deus Triúno
para toda a cidade da Nova Jerusalém. Isso fará com que a cidade
seja cheia, saturada, permeada e embebida com a água da vida.
Essa é a mais elevada dispensação proposta por Deus para a pleni-
tude dos tempos.

Onde há vida há também luz. João 1:4 diz: “Nele estava a vida, e a
vida era a luz dos homens.” Essa luz é a luz da vida (Jo 8:12). Em Apo-
calipse 21 temos vida e luz. (…) Apocalipse 21:23 diz: “A cidade não
precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a
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Suprimento Matinal

Ap
21:23-24

A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe
darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o
Cordeiroé asualâmpada.As nações andarãomediante
a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória.

22:1-2 Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante
como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio,
está a árvore da vida…

No novo céu e nova terra com a Nova Jerusalém, todas as coisas
serão encabeçadas em Cristo. Na Nova Jerusalém não haverá
morte nem noite. Antes, tudo estará saturado de vida e sob a luz.
Com a Nova Jerusalém como centro, tudo no novo céu e nova terra
estará encabeçado. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 87-88)

glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada.” Na Nova
Jerusalém teremos a glória do Deus Triúno como nossa luz resplan-
decente. No novo céu e nova terra com a Nova Jerusalém não haverá
noite, nem morte nem trevas. Em vez disso, haverá vida e luz. Isso
fará com que todas as coisas se levantem e permaneçam em boa
ordem.

Onde quer que haja luz tudo é mantido em ordem. (…) A vida
regula, e a luz controla. Na vida da igreja não temos regulamentos, e,
sim, a vida reguladora e a luz controladora. Quando a igreja está
cheia de vida, está também repleta de luz. Então todos na igreja são
regulados pela vida interior, e não por regulamentos exteriores; e
todos são controlados e guardados em ordem pela luz da vida. Aqui,
na vida e na luz, somos encabeçados. Em Apocalipse 21 vemos
a Cabeça, o Corpo em torno da Cabeça e todas as nações andando na
luz da cidade (Ap 21:24). Isso fará com que o novo céu e nova terra
seja uma esfera brilhante. Portanto, no novo céu e nova terra com
a Nova Jerusalém como centro, todas as coisas serão encabeçadas em
Cristo. Isso será o cumprimento do encabeçamento de todas as coisas
em Cristo citado em Efésios 1:10.

Para que isso ocorra, precisamos da dispensação da vida. A vida
a nós dispensada torna-se por fim a luz dos homens. Na dispensa-
ção da plenitude dos tempos, todas as nações andarão na luz da
cidade. Isso quer dizer que não haverá mais morte, trevas, corrup-
ção, confusão. Antes, tudo estará em ordem, encabeçado em Cristo,
o único Cabeça, para expressar o Deus Triúno por toda a eterni-
dade. Esse encabeçamento de todas as coisas será uma expressão
eterna do Deus Triúno. A vida da igreja hoje é um antegozo disso,
uma miniatura do novo céu, da nova terra e da Nova Jerusalém.
Como estamos na miniatura, desfrutamos a dispensação da vida
com luz, e somos encabeçados em Cristo. (Estudo-Vida de Efésios,
pp. 104-107)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Apocalipse, mens. 64-65

Iluminação e inspiração:

17 SEMANA 1 — DIA 6



HINO Hinos, n.º 499

1 É de Deus a economia
Cristo a tudo encabeçar;

Sendo Cristo o Cabeça,
A unidade vai reinar.

2 Cristo então será o centro
E Deus Nele a luz sem par;

Com Deus, Cristo entronizado
O Seu plano cumprirá.

3 Cristo — vida e conteúdo —
Tudo encabeçará;

Vão os santos, o Seu vaso,
Sua glória expressar.

4 Satanás entrou no homem
Para tudo arruinar;

Corrompeu e trouxe trevas
Quis Seu plano assim frustrar.

5 Cristo veio e dispensou-se
Como vida a nos salvar,

Para o poder da morte
Nada mais escravizar.

6 Cristo, pela igreja, o Corpo,
Tudo encabeçará;

Todo item do universo
Na unidade estará.

7 Sob Seu encabeçamento
A união perdurará;

E, na luz que a Igreja expressa,
A unidade existirá.

8 Sendo Cristo a Cabeça,
Harmonia haverá;

Pelo brilho do Seu Corpo
Ele a tudo livrará.

9 Não mais trevas, não mais morte,
Nem vaidade ou corrupção;

Tudo, pois, será pra sempre
Livre da escravidão.
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