
ESBOÇO A Nova Jerusalém:
reflexo e cumprimento da revelação divina

acerca do jardim do Éden
e a única meta da obra cristã

Leitura bíblica: Gn 1:26; 2:7-14, 22; Ap 21:1–22:2, 17a

I. A revelação divina acerca do jardim do Éden, criado
pelo Deus Triúno eterno, e a revelação divina acerca
da Nova Jerusalém, edificada pelo Deus Triúno pro-
cessado e consumado, refletem-se mutuamente (Gn
2:7-14, 18-24; Ap 21:1–22:2).

II. O que é revelado nessas duas partes da revelação
divina nas Sagradas Escrituras é a linha central da
revelação divina ao longo das Sagradas Escrituras;
essa linha central deve ser um princípio que con-
trola a interpretação e o entendimento que temos
das Sagradas Escrituras.

III. Podemos ver a intenção eterna de Deus, isto é, que
nos tornemos a Nova Jerusalém, em Gênesis 1–2
como a planta orgânica, o plano arquitetônico, do
Deus Triúno, e em Apocalipse 21–22 como o produto
acabado, a obra-prima orgânica do Deus Triúno,
para ser o modelo do que somos e de como trabalha-
mos (Hb 11:10; Ef 2:10):
A. O homem é um vaso criado segundo a espécie de Deus

para conter e expressar Deus (Gn 2:7; Rm 9:21, 23; 2Co
4:6-7; Ap 22:5):
1. Deus criou o homem à Sua imagem e conforme a

Sua semelhança, tornando o homem uma duplicação,
uma cópia, de Si mesmo para Sua glória, Sua expres-
são (Gn 1:26; At 17:28-29a; Is 43:7; Ap 21:11; 4:3).

2. Deus criou o homem para representá-Lo com o Seu
domínio, Sua autoridade (Gn 1:26; Rm 5:17; Ap
20:4-6; 22:5).

3. Deus criou o homem com um espírito humano para
contatar, receber e conter Deus (Gn 2:7; Pv 20:27;
2Tm 4:22):
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a. Interiormente, temos duas lâmpadas, o Espíri-
to de Deus e o nosso espírito, que resplandecem
e iluminam as nossas partes interiores para
nos suprir com a vida divina a fim de que nos
tornemos a cidade de vida (Ap 4:5; Pv 20:27).

b. Tornamo-nos a Nova Jerusalém ao exercitar o
nosso espírito para desfrutar o Deus Triúno (Jd
19-21; Jo 4:14b, 24; 1Tm 4:7; 3:15).

4. Deus pôs a eternidade no coração do homem (Ec
3:11):
a. O homem tem um profundo desejo por coisas

permanentes e as únicas coisas que são perma-
nentes são as coisas eternas, a vida da eterni-
dade, a vida de Deus (2Co 4:16-18; Ef 3:17).

b. A restauração do Senhor é nos restaurar, é res-
taurar a Sua igreja, das coisas que se veem para
as que não se veem, das coisas que são passagei-
ras para as que são eternas (Rm 8:24-25; Hb
11:27; 1Pe 1:8).

B. A árvore da vida é o centro da economia de Deus (Gn
2:7-9; Ap 22:2):
1. A árvore da vida representa o Cristo crucificado e

ressurreto que infunde vida ao homem e que agrada
e satisfaz o homem de forma comestível (Jo 14:6;
15:1; Êx 15:25; Ap 2:7; 22:14; Jo 6:57).

2. O princípio da árvore da vida é o princípio de ser
dependente de Deus para tudo (cf. Hb 11:8; Js 9:14;
Is 9:6; Sl 16:7-8; Mt 14:19).

3. Aquilo que fazemos sem depender do Senhor está no
princípio da árvore do conhecimento (Jo 5:39-40;
2Co 3:6).

4. Todos os crentes genuínos em Cristo são miniaturas
do jardim do Éden, em que têm Deus como a árvore
da vida no seu espírito e Satanás como a árvore do
conhecimento na sua carne (Rm 8:2, 6).

C. O rio da água da vida flui por quatro braços para alcan-
çar as quatro direções da terra (Gn 2:10-14; Ap 22:1; cf.
Jo 7:37-39; Sl 36:8-9).
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D. No fluir do rio há três tipos de materiais preciosos para o
edifício de Deus (Gn 2:11-12; Ap 21:11-14, 18-21):
1. A Nova Jerusalém é edificada pelo Deus Triúno,

como o Arquiteto e Edificador divino,Consigo mesmo
e com o Seu povo deificado como o material para
serem uma preciosa estrutura milagrosa; Ele é Deus
em nós para nos tornar Deus Nele (Hb 11:10; 1Co
3:12; 1Pe 2:4-5; Ap 21:3, 22; Ef 1:11a, 18b; 3:21):
a. Temos de pagar o preço para comprar ouro, que

representa Deus em Sua natureza divina (Ap
3:18; Zc 4:12-14, 6; Mt 25:8-9).

b. Temos de permanecer na morte de Cristo e des-
frutar Sua ressurreição que secreta vida para
nos tornar pérolas para a edificação da expres-
são eterna de Deus (Fp 3:10; 1:19; cf. Jo 19:34;
Ct 2:8-9, 14).

c. Temos de experimentar as riquezas de Cristo
através de sofrimentos, pressões consumidoras
e da obra aniquiladora da cruz para sermos
transformados em pedras preciosas para o edifí-
cio de Deus (2Co 3:18;4:10-11,16;Rm 8:28-29).

2. Temos de edificar a Nova Jerusalém ministrando o
Deus Triúno aos outros para sua transformação (At
6:4; Ct 1:10-11).

E. A meta é produzir um casal, um homem-Deus grandioso
e corporativo (Gn 2:22; Ap 21:2, 9; 22:17a):
1. O Espírito, como a consumação do Deus Triúno pro-

cessado, casa-se com a noiva, como a consumação do
homem tripartido processado (Ap 22:17a).

2. O homem processado será compatível com o Deus
processado para sempre tendo em vista a Sua plena
expressão e satisfação (Ap 21:11, 23).

3. A Nova Jerusalém é a Eva final e eterna,a noiva cor-
porativa, a esposa do Cordeiro, edificada com mate-
riais preciosos produzidos pela vida de ressurreição
de Cristo que flui, transforma e edifica (Gn 2:22):
a. A edificação de Eva a partir da costela tomada do

lado de Adão tipifica a edificação da igreja com
a vida de ressurreição de Cristo (cf. Jo 19:34).
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Dia 3 b. Assim como Eva era um produto puro que saiu
de Adão, a igreja é um produto puro que saiu de
Cristo; tudo aquilo que não é Cristo não é a
igreja (Gn 5:2; Ef 5:28-32; cf. 1Co 1:9).

IV. Segundo a revelação do Novo Testamento, a meta
única da obra cristã deve ser a Nova Jerusalém, que
é a meta final da economia eterna de Deus (Ap 21:2,
10):
A. O Deus Triúno que passou por todos os processos, o

Cristo todo-inclusivo que encarnou para morrer e res-
suscitar e o Espírito que dá vida que foi consumado para
habitar em todos nós têm a Nova Jerusalém como Sua
meta eterna.

B. O Pai como o manancial, o Filho como a fonte e o Espírito
como o rio que flui têm a Nova Jerusalém como Sua
meta eterna (Jo 4:14b).

C. A degradação da igreja deve-se principalmente ao fato
de quase todos os obreiros cristãos estarem distraídos e
terem muitas coisas, mas não a Nova Jerusalém, como
sua meta.

D. Portanto, perante a degradação da igreja, nós, para ser-
mos vencedores que respondem ao chamamento do
Senhor, temos não só de vencer as coisas negativas, mas
muito mais as coisas positivas, que substituem a Nova
Jerusalém como meta.

E. A meta de um vencedor deve ser unicamente e consuma-
damente a meta da economia eterna de Deus, ou seja, a
Nova Jerusalém (Ap 2:7; 3:12).

V. A Nova Jerusalém é o Deus Triúno, a Trindade
Divina, como os três fatores básicos, trabalhado no
Seu povo redimido e estruturado com o Seu povo
redimido para ser uma preciosa estrutura milagro-
sa como a conclusão de toda a Bíblia:
A. Vemos o primeiro aspecto principal da Nova Jerusalém

na sua estrutura:a base é representada pelo ouro como a
natureza do Pai;as portas são representadas pelas péro-
las como resultado da morte redentora e da ressurreição
que dispensa vida do Filho; e a muralha é representada
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pelas pedras preciosas como a consumação da obra
transformadora do Espírito (Ap 21:12-13, 18-21).

B. Vemos o segundo aspecto principal da Nova Jerusalém
na mobília: o centro do governo do Pai é representado
pelo trono; a habitação do Filho é representada pelo
templo;e a luz iluminadora e resplandecente do Espírito
é representada pelo azeite da lâmpada (Ap 22:1; 21:16,
22-25; 22:3, 5).

C. Vemos o terceiro aspecto principal da Nova Jerusalém
no fato de o seu suprimento ser o fluir da Trindade
Divina; a base e fonte para o fluir são o Pai representado
pela rua, o fluir é o Espírito representado pelo rio da
água da vida e o elemento do fluir é o Filho representado
pela árvore da vida (Ap 22:1-2).

D. Assim,a constituição da Nova Jerusalém é,na íntegra, o
Deus Triúno processado e consumado edificado com os
Seus eleitos regenerados, transformados e glorificados
na Sua Trindade Divina de maneira tripla (cf.Ef 4:4-6).

VI. Como cooperadores e presbíteros, temos de ter a
percepção de que expressamos no viver a Nova Je-
rusalém para nos tornar a Nova Jerusalém e desen-
volvermos a Nova Jerusalém a fim de edificá-la (1Co
3:9, 12-17):
A. Temos de adornar e consumar a Nova Jerusalém com

Deus Pai como a base de ouro,Deus Filho como as portas
de pérolas e Deus Espírito como a muralha de pedras
preciosas, bebendo o Espírito, o Deus Triúno que flui,
como rio da água da vida, e comendo Cristo, o Cordeiro-
-Leão vencedor, como a árvore da vida com Seu supri-
mento rico e fresco:
1. A Nova Jerusalém precisa não apenas ser consu-

mada, mas também adornada; ela está “preparada
como uma noiva adornada para o seu esposo” (Ap
21:2, 18-21).

2. Temos de adornar o edifício divino nos coordenando
com o Espírito transformador para ministrar o Deus
Triúno aos outros, aperfeiçoando-os com os atribu-
tos do Deus Triúno a fim de que esses atributos divi-
nos se tornem as suas virtudes humanas para a
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edificação do Corpo de Cristo (2Co 3:18; Ct 1:10-11;
Ef 4:11-12).

B. Hoje, a Nova Jerusalém ainda está em construção; esta-
mos edificando o Corpo de Cristo para edificar a Nova
Jerusalém:
1. Trabalhamos juntamente com Deus para edificar a

Nova Jerusalém; a preocupação do Senhor é obter
a Nova Jerusalém por meio do precursor do Corpo
orgânico de Cristo produzido nas igrejas.

2. À medida que crescemos na vida divina e ministra-
mos o Deus Triúno aos outros para que cresçam na
vida divina, edificamos o Corpo de Cristo para con-
sumar a Nova Jerusalém (Cl 2:19; Ef 4:16).
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DIA 1 Leitura de Hoje

A revelação acerca da Nova Jerusalém, como o fim da revelação
divina nas Sagradas Escrituras, também contém quatro assuntos
(Ap 21:1–22:2). Primeiro, temos a árvore da vida como centro da eco-
nomia eterna de Deus (22:2). Segundo, conforme diz 22:1a há o rio da
água da vida que flui para alcançar as quatro direções da terra (cf.
21:13). Terceiro, há três tipos de materiais preciosos: ouro, pérolas e
pedras preciosas. Esses materiais são edificados para produzir uma
cidade, a cidade da Nova Jerusalém, pelo Deus Triúno processado e
consumado (21:18-21). Quarto, a cidade é um casal. O Deus Triúno
redentor processado e consumado em Cristo é o Marido. O povo
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Suprimento Matinal

Gn
2:9-10

Do solo fez o SENHOR Deus brotar toda sorte de árvores
agradáveis à vista e boas para alimento; e também a
árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhe-
cimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para
regar o jardim…

Ap
22:1-2

E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como
cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio
da sua rua. E deste e daquele lado do rio estava a
árvore da vida…

A revelação divina acerca do jardim do Éden, criado pelo Deus
Triúno eterno, e a revelação divina acerca da Nova Jerusalém, edi-
ficada pelo Deus Triúno processado e consumado, refletem-se mu-
tuamente.

A revelação acerca do jardim do Éden, como início da revelação
divina nas Sagradas Escrituras,contém quatro assuntos (Gn 2:8-14,
18-24). Primeiro, temos a árvore da vida como centro da economia
eterna de Deus (v.9a).Segundo,os versículos 10 a 14 falam de um rio
que se divide em quatro braços para alcançar as quatro direções da
terra. Terceiro, no fluir do rio há três materiais preciosos: ouro,
pérola e ônix (vv.11-12).Aqui,os materiais precisos estão dispersos e
ainda não estão edificados. Quarto, há um casal, que representa
Cristo e a igreja (vv.18-24;Ef 5:22-29,32). (The God-men,pp.62-63)

escolhido e redimido do Deus Triúno redentor é a esposa, produzida
pelo Deus Triúno processado e consumado por meio da morte e res-
surreição de Cristo tendo a vida divina do Deus redentor como ele-
mento para ser o Seu complemento, como a Sua expansão e expressão
na eternidade (vv. 2, 9; Ef 1:23; 3:19).

O que é revelado nas duas partes da revelação divina (…) é a linha
central da revelação divina ao longo das Sagradas Escrituras. A
linha central deve ser um princípio que controla a interpretação e
entendimento que temos das Sagradas Escrituras.

A Nova Jerusalém é o único edifício, é o edifício divino e orgânico
em todo o universo. A Nova Jerusalém é única; não há edifício seme-
lhante na terra. A Nova Jerusalém também é divina; ou seja, tem a
mesma natureza que Deus tem. Além disso, a Nova Jerusalém é or-
gânica. Isso quer dizer que é viva, que está cheia de vida. Em todo o
universo apenas a Nova Jerusalém é tal edifício divino e vivo. (The
God-men, pp. 63-64)

Gênesis 1 revela o propósito eterno de Deus, que é expressar-se
por meio do homem e exercer o Seu domínio com o homem. O homem
foi criado para expressar e representar Deus. Gênesis 2 continua
mostrando a maneira de executar o propósito de Deus. (…) Deus quer
entrar no homem para ser vida e suprimento de vida do homem.
Além disso, Gênesis 2 revela que o procedimento de Deus envolve
três passos. O primeiro passo foi Deus criar o homem como vaso para
contê-Lo como vida. Uma vez que o homem foi feito como um vaso
para conter Deus, o homem pode viver por Ele, expressá-Lo e repre-
sentá-Lo. Como segundo passo, Deus colocou o homem em frente da
árvore da vida. Já vimos que a árvore da vida representa o próprio
Deus.Ao colocar o homem diante da árvore da vida,Deus estava mos-
trando que Ele queria que o homem O recebesse para dentro de seu
ser de modo a ser transformado nos materiais preciosos para a edifi-
cação da igreja. (Estudo-Vida de Gênesis, p. 256)

Leitura adicional: The God-men, cap. 4; A Visão do Edifício de Deus,
caps.1-2;Estudo-Vida de Gênesis,mens.12-13,17;A Deeper Study of
the Divine Dispensing, cap. 12

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

[Deus] criou o homem de maneira especial tendo em vista o Seu
bom prazer: ter muitos filhos que se consumam como a Nova Jerusa-
lém. (…) Segundo Gênesis 1:26, Deus criou o homem à Sua imagem e
conforme a Sua semelhança. (…) Além disso, Deus criou o homem
com um espírito para que o homem O recebesse e contivesse a fim de
que o homem vivesse por Ele como a vida do homem (representada
pela árvore da vida) e como tudo (Gn 2:7). O espírito do homem é o
sopro de vida de Deus. A palavra hebraica traduzida por sopro em
Gênesis 2:7 é igual à palavra traduzida por espírito em Provérbios
20:27, que diz que o espírito do homem é a lâmpada de Jeová.

Eclesiastes 3:11 também diz que Deus pôs a eternidade no cora-
ção do homem. Há principalmente duas categorias no universo: as
coisas temporárias e as coisas eternas. Paulo, em 2 Coríntios 4:18
disse: “Pois não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não
se veem; porque as que se veem são passageiras, mas as que não se
veem são eternas”. Esse versículo é a explicação adequada das pala-
vras de Salomão em Eclesiastes 3:11. (…) A Bíblia amplificada diz
que a eternidade no coração do homem é “um sentido de propósito
divinamente implantado que opera ao longo das eras, e que nada
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Suprimento Matinal

Gn
2:7

Então,formouoSENHOR Deus aohomemdopódaterra
e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem
passou a ser alma vivente.

Pv
20:27

O espírito do homem é a lâmpada do SENHOR, a qual
esquadrinha todo o mais íntimo do corpo.

“O espírito do homem é a lâmpada do SENHOR [Pv 20:27]”. Inte-
riormente (…) temos duas lâmpadas: o Espírito de Deus e o nosso
espírito humano. Dentro da lampadazinha está a lâmpada mais
forte. Antes de sermos salvos, o nosso espírito era uma lâmpada
quebrada. Depois de nos arrependermos, a lâmpada foi restaurada
e começou a brilhar. Dia após dia, à medida que orávamos, o brilho
aumentava. Com a regeneração, uma lâmpada entrou nessa lâm-
pada. A lâmpada era o Espírito de Deus. É por causa dessas duas
lâmpadas que há tanto resplandecer dentro de nós. As duas torna-
ram-se uma,pois “aquele que se une ao Senhor é um só espírito com
ele” (1Co 6:17). (Life Messages, vol. 2, pp. 238-239)

debaixo do sol, a não ser Deus, pode satisfazer”. (…) Apenas Deus
pode satisfazer o sentido de propósito no coração.

Deus criou o homem à Sua imagem, com um espírito humano e
com um sentido de propósito profundamente implantado no coração
do homem. Depois Deus colocou esse homem diante da árvore da
vida, que representa Deus, o Criador do homem, para ser a vida do
homem (Gn 2:9). (The God-man Living, pp. 4-5)

Vida é o próprio Deus. (…) O princípio da vida é ser dependente de
Deus para tudo. Se você depende de Deus, tudo é vida.

Como resultado da queda, Satanás, como a árvore do conhecimen-
to, entrou na carne do homem. Como resultado de crermos em Cristo,
Deus, como a árvore da vida, entrou em nosso espírito. Portanto, as
duas árvores que uma vez estiveram no jardim, fora do homem, estão
agora dentro de nós; uma em nossa carne e a outra em nosso espírito.
(…) Assim, todo cristão genuíno é um jardim do Éden em miniatura.
A mente da sua alma representa o seu eu,o pecado em sua carne repre-
senta Satanás, e o Espírito em seu espírito representa Deus. Como no
jardim do Éden,as três partes formam uma situação triangular dentro
de nós. (Estudo-Vida de Gênesis, pp. 212-213)

A nossa meta deve ser viver a vida que expressa Deus. Se alguém
disser que somos boas pessoas, isso pertence à árvore do conheci-
mento do bem e do mal. Temos de dar às pessoas a impressão de que
somos um homem-Deus, até mesmo de que somos genuinamente
Deus na Sua natureza e vida, (…) somos pessoas que vivem uma vida
que não é uma vida boa, mas uma vida de Deus.

A salvação dinâmica de Deus é o Deus redentor e vivo. Ele redi-
miu-nos e agora vive em nós e conosco para fazer com que vivamos
com Ele, a fim de O expressarmos. Ele é Deus em nós para nos tornar
Deus Nele. Não temos de exercitar a nossa mente para pensar. Ape-
nas temos de dizer: “Ó Deus; ó Senhor; ó Cristo. Aleluia, estás comigo.
Posso viver-Te e posso ser Tu”. Como isso é simples e maravilhoso!
(The Organic Union in God’s Relationship with Man, pp. 92-93)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Gênesis, mens. 14; The Organic Uni-
on in God’s Relationship with Man, cap. 6; The God-man Living,
cap. 1; Life Messages, vol. 2, caps. 68-69

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

[As pérolas são formadas quando uma] partícula se aloja no feri-
mento da ostra, que produz uma secreção de vida em torno da areia, e
isso produz a pérola. (…) Isso retrata o Cristo vivo entrando nas
águas da morte, sendo ferido por nós e segregando Sua vida sobre nós
para nos tornar pérolas preciosas para a edificação da expressão
eterna de Deus.Cristo (…) foi ferido pelas nossas transgressões,e nós
cremos em Sua morte redentora. Assim, Ele pôde segregar Sua vida
sobre nós e fazer de nós pérolas.

As pedras preciosas são produzidas por tremenda quantidade de
pressão e calor. (…) Todos precisamos passar pela pressão e pelo

SEMANA 8 — DIA 3 144

Suprimento Matinal

Gn
2:10-12

E saía um rio do Éden(…) repartindo-se em quatro bra-
ços. O primeiro (…) rodeia a terra de Havilá, onde há
ouro. O ouro dessa terra é bom; também se encontram
lá o bdélio e a pedra de ônix.

Ap
21:18-19

…E a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro lím-
pido. E os fundamentos da muralha da cidade estavam
adornados com toda espécie de pedra preciosa…

21 E as doze portas eram doze pérolas…

Gênesis 2 (…) diz que saía um rio do Éden para regar o jardim
(v. 10), mostrando que quando participamos de Deus como vida,
somos conduzidos à comunhão, ao fluir, dessa vida.

O resultado do fluir da vida (…) é ouro, bdélio (uma espécie de
pérola) e pedra de ônix (vv. 11-12). À medida que desfrutamos o
Deus Triúno, o fluir da vida divina em nós, somos transformados
em material precioso para a edificação de Deus no universo. O
resultado do fluir é transformação e edificação.

Os três itens preciosos em Gênesis correspondem às três pes-
soas da Deidade. O ouro simboliza Deus Pai em Sua natureza
divina. Quando fomos salvos, nascemos do Pai, e a natureza divina
do Pai nos foi dispensada.Nós nos tornamos participantes da natu-
reza divina de Deus Pai (2Pe 1:4). (A Revelação Crucial de Vida nas
Escrituras, pp. 22-23)

calor, (…) [para sermos] transformados em pedras preciosas.
O Deus Triúno trabalha em nós e sobre nós para nos transformar

em ouro, pérolas e pedras preciosas. Essa transformação visa à pre-
paração da noiva de Cristo, à edificação da igreja.

Em Gênesis 2 vemos o quadro de como a noiva de Cristo vem a
existir. (…) Deus fez cair pesado sono sobre Adão (v. 21). Adão é um
tipo de Cristo (Rm 5:14), e seu sono prefigura a morte Cristo. (…)
Durante o sono de Adão, Deus tomou uma das suas costelas. De modo
semelhante, enquanto Cristo dormia na cruz (…) o soldado perfu-
rou-Lhe o lado [e] dali saiu sangue e água. (…) Do lado de Cristo saiu
sangue para redenção.Depois do sangue saiu a água,que é a vida flu-
indo para produzir a igreja. Essa vida divina, incriada e que flui é
simbolizada pela costela retirada de Adão.

A costela retirada de Adão tipifica a vida de ressurreição, e Deus
edificou uma mulher com a costela de Adão. Agora Deus edifica a
igreja com a vida de ressurreição de Cristo.Assim como Eva era parte
de Adão, a igreja é parte de Cristo (…) (Ef 5:30-32).

No fim de Gênesis 2 vemos Eva, e no fim da Bíblia vemos a Nova
Jerusalém, que é a Eva suprema, a consumação suprema da noiva
universal edificada com o material precioso produzido pela vida de
ressurreição de Cristo. (A Revelação Crucial de Vida nas Escrituras
Sagradas, pp. 23-27)

A igreja nada mais é do que um produto puro de Cristo. Isso é tipi-
ficado por Eva. (…) Ela foi completa, plena e puramente produzida a
partir de Adão (Gn 2:21-24). Nela não havia nada além de Adão. (…)
Ela era uma plena reprodução dele. (…) A igreja também deve ter um
só elemento: o elemento de Cristo. Além desse, não deve haver
nenhum outro elemento na igreja. (Treinamento de Presbíteros, volu-
me 2: A Visão da Restauração do Senhor, pp. 48-49)

Leitura adicional: A Revelação Crucial de Vida nas Escrituras Sagra-
das, cap.2;Treinamento de Presbíteros,volume 2:A Visão da Restau-
ração do Senhor, cap. 3; Estudo-Vida de Gênesis, mens. 11, 17; The
Building of God, cap. 4; Basic Lessons on Service, lição 15

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Na degradação da igreja, do lado negativo, há a frustração que
provém de Satanás, do pecado, do mundo e da carne. Por outro lado,
muitas coisas positivas, adequadas, tornaram-se substitutos do alvo
eterno de Deus. Deus tem somente um alvo final e máximo, isto é, a
Nova Jerusalém. (…) A despeito de quantas eras haja, e de quantas
obras Deus faça, Ele tem um único objetivo. No começo da Bíblia
havia um único Deus, e no fim há um grande Deus corporativo – a
Nova Jerusalém.

Hoje, a maioria dos cristãos despreza a Nova Jerusalém, a árvore
da vida e o rio de água da vida. Por sua vez, eles tomam várias coi-
sas boas como substitutos da Nova Jerusalém. Na restauração do
Senhor, (…) nós estabelecemos as igrejas, edificamos os santos,
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Suprimento Matinal

Ap
21:2

Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que des-
cia do céu, da parte de Deus, preparada como uma
noiva adornada para o seu esposo.

2:7 …Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da
vida, que está no Paraíso de Deus.

3:12 Ao vencedor, Eu o farei coluna no santuário do Meu
Deus,e dali jamais sairá;também escreverei sobre ele o
nome do Meu Deus, e o nome da cidade do Meu Deus, a
Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do Meu Deus,
e o Meu novo nome.

De acordo com a revelação do Novo Testamento no seu todo, o
único alvo da obra cristã deveria ser a Nova Jerusalém, que é o
objetivo final e máximo da economia eterna de Deus. Alguns pre-
gam o evangelho com o objetivo de ganhar almas. Outros estabele-
cem seminários com o objetivo de ensinar teologia. Outros, ainda,
buscam espiritualidade com o objetivo de viver uma vida espiri-
tual. Há também outros cujo alvo é buscar a santidade, (…) mas
dificilmente alguém pode dizer que eles estão fazendo essas coisas
com o objetivo de consumar a Nova Jerusalém. (Presbíteros e Co-
operadores, Quem São Eles? pp. 60-61)

praticamos os grupos vitais e visitamos as pessoas, (…) mas nosso
objetivo, nosso alvo, visa à consumação da Nova Jerusalém.

A degradação da igreja é devida principalmente ao fato de que
quase todos os obreiros cristãos foram distraídos da Nova Jerusalém
e tomaram muitas outras coisas como seu alvo.Portanto, sob a degra-
dação da igreja, para sermos vencedores, respondendo ao chamado
do Senhor, precisamos vencer não apenas as coisas negativas, mas
ainda mais as coisas positivas que substituem a Nova Jerusalém
como alvo.Não queremos um tipo de evangelho que visa somente sal-
var almas. O objetivo da nossa pregação do evangelho deve ser a
Nova Jerusalém.

Para sermos vencedores, precisamos tomar o alvo da economia
eterna de Deus, a Nova Jerusalém, como nosso alvo único e máximo.
Todos precisamos nos lembrar desse objetivo. Nosso objetivo não é
ajudar as pessoas a serem espirituais ou serem santas. Em vez disso,
estamos levando as pessoas em direção à Nova Jerusalém a fim de
consumá-la. Como fazemos isso? Bebendo o Espírito e comendo
Cristo, para recebermos Seu suprimento rico e fresco. Assim, nós
adornamos e consumamos a Nova Jerusalém com Deus Pai como sua
estrutura de ouro, Deus Filho como suas portas de pérola e Deus
Espírito por sua muralha de pedras preciosas. Não é segundo a sua
vontade, nem por usar a sua maneira, nem com você como o elemento
e a essência. Em vez disso, é com Deus como a essência, Cristo como o
elemento e o Espírito como a direção. Precisamos beber diariamente
do Deus que flui, o Espírito, como nosso rio de água da vida; precisa-
mos comer o Cordeiro-Leão vencedor, como a árvore da vida para ser
nosso suprimento rico e fresco; e precisamos tomar o Deus Triúno
como a essência, o elemento e a direção para edificar e consumar a
Nova Jerusalém. Isso é a consumação do ministério pleno de Cristo.
(Presbíteros e Cooperadores, Quem São Eles? pp. 61-64)

Leitura adicional: Presbíteros e Cooperadores, cap. 3; Uma Palavra de
Amor aos Cooperadores, Presbíteros e a Todos Aqueles que Amam e
Buscam o Senhor,caps.2,4;God’s New Testament Economy, caps.27,
33

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

A Nova Jerusalém é construída com o Deus Triúno como os fatores
principais.Ela tem o Deus Triúno como o trono,o templo (o palácio) e a
lâmpada. A Nova Jerusalém também é uma cidade suprida pelo Deus
Triúno – o Pai,como origem e base,o Espírito,como fluir,o rio,e o Filho,
como suprimento principal, para sustentar toda a cidade. Por meio
desse sustento e da bebida divina, nós, membros da nova cidade cres-
cemos na vida divina e somos edificados juntos.

A partir de agora temos de considerar que a nossa obra é uma obra
de edificação pelo crescimento dos santos na vida divina. A vida
divina é a Trindade Divina, que é a estrutura, a mobília e o supri-
mento da cidade santa. À medida que crescemos na vida divina e
ministramos o Deus Triúno aos outros para que cresçam na vida
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Suprimento Matinal

Ap
21:22-23

Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o
Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.A cidade não
precisadosol nem dalua(…)pois aglóriade Deus ailu-
minou, e a sua lâmpada é o Cordeiro.

22:1-2 E mostrou-me o rio da água da vida, brilhante como
cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro no meio
da sua rua. E deste e daquele lado do rio estava a
árvore da vida…

Na Nova Jerusalém o número três é muito impressionante. (…)
A estrutura principal da cidade tem três fatores: o ouro como base;
as pérolas como portas; e as pedras preciosas como muralha. Há
também três peças de mobília na cidade santa. O trono refere-se a
Deus Pai. O templo refere-se a Cristo. (…) Nós, que servimos, habi-
tamos em Cristo como o templo de Deus. Habitamos aqui como os
muitos filhos com o Filho primogênito.O Pai é o Rei e todos os filhos
são os co-reis. O templo é o palácio. Deus Filho é, também, a lâm-
pada e o Pai está Nele como a luz resplandecente. Essa lâmpada
não é uma lâmpada elétrica, mas uma lâmpada de azeite. O azeite
representa o Espírito; assim, aqui, Aquele que, da Trindade, está
escondido é o Espírito. (The Application of the Interpretation of the
New Jerusalem to the Seeking Believers, p. 50)

divina, edificamos o Corpo de Cristo, que consumará a Nova Jerusa-
lém. Temos de experimentar e falar essas coisas. Quanto mais falar-
mos, mais teremos para falar. Quanto mais falarmos, mais seremos
sustentados e satisfeitos.

A Nova Jerusalém é uma constituição orgânica do Deus Triúno
processado e consumado com os Seus eleitos regenerados, transfor-
mados e glorificados. Há uma ênfase tripla: a Trindade Divina nos
três aspectos principais da constituição orgânica:

1. O primeiro aspecto principal é a sua estrutura: a base é represen-
tada pelo ouro como a natureza do Pai; as portas são representadas
pelas pérolas como o resultado da morte redentora do Filho e da ressur-
reição que dispensa vida; e a sua muralha é representada pelas pedras
preciosas como a consumação da obra transformadora do Espírito.

2.O segundo aspecto principal é a sua mobília:o centro do governo
do Pai é representado pelo trono; a habitação do Filho é representada
pelo templo; e a iluminação e a luz resplandecente do Espírito são
representadas pelo azeite na lâmpada.

3. O terceiro aspecto principal está no seu suprimento que é o fluir
da Trindade Divina; a base e origem para o fluir é o Pai representado
pela rua, o fluir é o Espírito representado pelo rio da água da vida e o
elemento do seu fluir é o Filho representado pela árvore da vida.

A constituição da Nova Jerusalém é, na íntegra, o Deus Triúno
processado e consumado edificado com os Seus eleitos regenerados,
transformados e glorificados na Sua Trindade Divina de maneira tri-
pla.É impossível que tal constituição seja uma coisa física; tem de ser
a Trindade Divina no Seu entremesclar triplo com os Seus eleitos
redimidos. Que todos nós possamos receber a misericórdia eterna e a
graça suficiente do Cristo ilimitado, a fim de podermos viver uma
vida como o antegozo de tal constituição orgânica nesta era e para o
seu pleno gozo na eternidade. (The Application of the Interpretation
of the New Jerusalem to the Seeking Believers, pp. 54-56)

Leitura adicional:The Application of the Interpretation of the New Jeru-
salem to the Seeking Believers,mens.5;Life-study of 1&2 Chronicles,
mens. 2, 13

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

[Em 1 Coríntios 3:9,10,12 e 17] o que Paulo queria dizer era: “Eu já
lancei o fundamento; ninguém mais precisa lançar outro fundamento.
Tudo o que vocês têm a fazer é edificar sobre o fundamento que foi lan-
çado. Mas vocês precisam tomar cuidado. Se edificarem sobre o funda-
mento com madeira, feno e palha, vocês estarão desfigurando [ou
destruindo] a edificação de Deus.Vocês têm de edificar com ouro,prata
e pedras preciosas”. (…) [O versículo 17] nos adverte a não destruir-
mos o santuário de Deus. (…) Edificar com materiais imprestáveis,
como madeira, feno e palha, é destruir o santuário de Deus.

Hoje,estamos aqui não para destruir o Corpo de Cristo;em vez disso,
estamosadornando-o.(…) Eu simplesmente quero estar emtemor e tre-
mor para adornar a divina edificação com Deus Pai como o ouro puro,
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Suprimento Matinal

Ap
21:2

Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que des-
cia do céu, da parte de Deus, preparada como uma
noiva adornada para o seu esposo.

1Co
3:9-10

Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois la-
voura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de
Deus que me foi dada,eu,como sábio construtor, lancei
o fundamento,e outro edifica sobre ele.Porém cada um
veja como edifica.

12 Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é
ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha.

A Nova Jerusalém é o terceiro aspecto da edificação divina.Pre-
cisamos adornar e consumar a Nova Jerusalém com Deus Pai como
sua base de ouro, Deus Filho como suas portas de pérola, e Deus
Espírito por sua muralha de pedras preciosas, por meio de beber
o Espírito, o Deus Triúno que flui, como o rio de água da vida, e
comer Cristo,o Cordeiro-Leão vencedor, como a árvore da vida, com
Seu suprimento rico e fresco. (…) Apocalipse 21:2 diz que a Nova
Jerusalém estava “preparada como uma noiva adornada para o seu
esposo”. Adornar-se é fazer-se bonita. (Presbíteros e Cooperadores,
Quem São Eles? p. 111)

Deus Filho como a pérola e Deus Espírito por muralha de pedras precio-
sas. Todos nós precisamos ter essa atitude em nosso viver.

Como podemos sustentar tal viver? Nesse edifício, no meio dessa
cidade, um rio de água da vida flui para bebermos e, no rio, a árvore
da vida cresce para comermos. (…) O Espírito é o fluir do Deus Triú-
no;Cristo é a corporificação do Deus Triúno.Se eu como e bebo o Deus
Triúno, sou sustentado; tenho ouro, prata e pedras preciosas. Se não
como Deus nem bebo o Senhor, não tenho ouro, prata e pedras precio-
sas; tenho apenas madeira, feno e palha. Isso não significa que
somente perder nossa paciência seja considerado madeira, feno e
palha. Na verdade, nossa mansidão e até mesmo nosso serviço dili-
gente podem não ser o Deus Triúno, mas madeira, feno e palha.

Precisamos trabalhar com Deus a fim de levar a cabo Sua edifica-
ção divina em três aspectos – a igreja, o Corpo e a cidade santa. A edi-
ficação de Deus é primeiramente uma assembleia, a igreja, então, ela
é um Corpo e, finalmente, uma cidade. Estritamente falando, a Nova
Jerusalém é consumada não somente por ser edificada, mas também
por ser adornada com ouro puro como sua base, com pérola como suas
portas e com pedras preciosas por muralha. Essa é a habitação
eterna de Deus, Sua ampliação, expansão e expressão eternas. (Pres-
bíteros e Cooperadores, Quem São Eles? pp. 112-114)

Hoje, a Nova Jerusalém continua em construção. Se olharmos
para a situação exterior de hoje, podemos ver a falta da edificação do
Corpo de Cristo, que consuma a Nova Jerusalém. Foi por essa razão
que o Senhor me incumbiu de liberar os picos elevados da Sua revela-
ção divina. Primeiro, temos de liberar a verdade de que Deus se tor-
nou homem a fim de que o homem se torne Deus em vida e natureza,
mas não na Deidade. Depois, temos de liberar a verdade acerca da
Nova Jerusalém. O meu encargo é liberar essas duas grandes verda-
des. (The Application of the Interpretation of the New Jerusalem to the
Seeking Believers, p. 54)

Leitura adicional: Presbíteros e Cooperadores, cap. 6; Crystallization-
study of Song of Songs, mens. 3-4; Pontos Práticos sobre o Entremes-
clar, cap. 5

Iluminação e inspiração:
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HINO Que mistério!

1 Grande mistério este é:
Deus e o homem um devem ser!
Deus tornou-se homem para assim
Agora, do homem Deus fazer.
Seu bom prazer do coração
E alvo Deus irá obter.

2 Tornou-se carne, o homem-Deus,
P’ra, em vida e natureza, eu
Ser Deus, mas a Deidade só
A Ele sempre pertenceu.
Mi’as virtudes humanas, Deus
Com Seus atributos encheu.

3 Não vivo eu apenas, mas
O Triúno Deus vive agora em mim.
Edificados Nele nós,
Sua casa seremos enfim,
E Seu Corpo orgânico também
P’ra a Sua plena expressão por fim.

4 Jerusalém, consumação,
Das visões a completação.
O homem e o Triúno Deus,
Um par eterno eles serão.
Coinerindo o homem e Deus:
Divino-humana habitação.
De Deus, a glória brilhará,
Sua imagem o homem expressará.
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