
ESBOÇOA Restauração do Senhor do
Profetizar como o Dom Sobrepujante

para a Edificação da Igreja
como o Corpo de Cristo

Leitura Bíblica: 1Co 14:1, 3-5, 12, 24-26, 31-32, 39; Ef 4:11-16

I. Profetizar é o dom sobrepujante para a edificação
da igreja como o Corpo de Cristo; profetizar em
1 Coríntios 14 não é no sentido de predizer, prever,
mas de falar pelo Senhor, falar expressando o Senhor,
dispensar Cristo nas pessoas (1Co 14:1, 3-5, 12, 24-26,
31-32).

II. Moisés desejava que todo o povo de Deus fosse pro-
feta para profetizar; o apóstolo Paulo ensinou que
todos podemos profetizar e nos exortou a buscar,
desejar ardentemente e procurar profetizar (Nm
11:29; 1Co 14:1, 12, 31, 39; cf. 1Ts 5:20).

III. Proibir profetizar é um pecado diante de Deus (Am
2:12b; 7:12-13, 16-17; Jr 11:21-23).

IV. Entre as três funções — profeta, sacerdote e rei — a
função dos profetas é a mais elevada, porque eles
podem receber e garantir diretamente a palavra de
Deus:
A. No Antigo Testamento os profetas podiam reprovar, ins-

truir e ensinar os reis (2Sm 12:1-14) e também podiam
ensinar os sacerdotes (Ag 2:10-19; Ml 1:6—2:9); no Novo
Testamento, todos os crentes são regenerados para serem
sacerdotes e reis (1Pe 2:5, 9; Ap 1:6), mas para sermos
um profeta depende da nossa busca, do nosso desejo
ardente (1Co 14:1, 12, 39).

B. Todos os crentes têm a capacidade e a obrigação de pro-
fetizar (vv. 31, 24); o Espírito está sempre pronto e
espera falar conosco e por intermédio de nós, assim,
devemos cooperar com o Espírito de Deus que fala,
colocando-nos contra o nosso homem natural com sua
disposição e hábito (2Sm 23:2; At 6:10; 2Tm 4:2).
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C. Profetizar nos faz vencedores; profetizar é a função dos
vencedores (Ap 1:20; 2:1, 7).

V. Segundo o Novo Testamento, há três tipos de profe-
tas:
A. Os profetas em Efésios 4:11-12 são os que foram especi-

ficamente ordenados por Deus para o aperfeiçoamento
dos santos (cf. 1Co 12:29).

B. Os profetas em Atos 21:8-9 são aqueles que podem pre-
dizer por Deus.

C. Os profetas em 1 Coríntios 14 são aqueles que falam por
Deus e falam expressando Deus nas reuniões para a edi-
ficação da igreja; todos os crentes podem ser esse tipo de
profeta (vv. 1, 5, 31).

VI. A reunião adequada para a edificação da igreja des-
crita em 1 Coríntios 14:26 é uma reunião de mutuali-
dade na qual cada um tem, uma reunião na qual
“todos podereis profetizar, um após outro” (v. 31),
uma reunião na qual “o que profetiza edifica a igreja”
(v. 4); o cumprimento desta palavra na restauração
atual do Senhor tem significado eterno.

VII. Primeira Coríntios 14:26 como parte da Palavra
sagrada precisa ser cumprida para que o Corpo de
Cristo seja edificado; sem essa edificação orgânica,
a profecia do Senhor em Mateus 16:18 não poderia
ser cumprida e a igreja como a noiva não poderia
estar preparada para Cristo como o Noivo.

VIII. Para reunir segundo 1 Coríntios 14:26, devemos dese-
jar e aprender a profetizar e viver uma vida de pro-
fecia sendo reavivados a cada manhã e vivendo uma
vida vencedora diariamente (vv. 1, 12, 31; Pv 4:18; Lm
3:22-24; Sl 119:147-148; Ap 2:7; 21:7; 1Jo 1:6-7).

IX. Devemos viver uma vida de profetizar, com as seguin-
tes qualificações:
A. Devemos “apartar o precioso do vil” (Jr 15:19).
B. Devemos amar o Senhor, estar próximos Dele e ser um

com Ele (1:8-9; Sl 73:28a; 1Co 2:9, 15; cf. 14:31-32).
C. Devemos ter uma intimidade com Deus; nosso
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relacionamento com Deus deve ser pessoal, afetivo, par-
ticular e espiritual (Sl 25:14; Ct 1:1-4).

D. Devemos ser pessoas que levam todos os problemas à
presença de Deus, contatando-O para receber a palavra
de Sua parte (Sl 73:3, 17).

E. Devemos orar pelo ministério da palavra (At 6:4).
F. Devemos ser aqueles que se regozijam sempre, orando

sem cessar, em tudo dando graças, não apagando o Espí-
rito e não desprezando profecias (1Ts 5:16-20).

G. Devemos deixar que a palavra de Cristo habite rica-
mente em nós em toda sabedoria, instruindo-nos e acon-
selhando-nos mutuamente com salmos e hinos e cânticos
espirituais, cantando com graça em nossos corações a
Deus (Cl 3:16).

H. Devemos ser cheios com o conhecimento da palavra de
Deus para adquirir um vocabulário divino adequado (Lc
1:46-55; At 5:20; 1Pe 4:11).

I. Devemos ser cheios com o Espírito consumado essencial-
mente e economicamente (Mt 5:12;At 13:52;4:8,31;13:9;
2:38; 5:32b).

X. Devemos ver a composição de uma profecia ade-
quada segundo a maneira de 1 Coríntios 14:
A. A composição de uma profecia compreende o conheci-

mento e a experiência de Deus, Cristo e das coisas espiri-
tuais e a maneira de falar para expressar isso.

B. A composição de uma profecia compreende a visão sob a
iluminação divina com respeito à situação e o ambiente
no qual estamos.

C. A composição de uma profecia compreende a inspiração
instantânea do Espírito que desperta nosso espírito para
falar (At 5:20).

D. Ao falar uma profecia adequada, não devemos nos pren-
der nas experiências, testemunhos, sentimentos, pensa-
mentos, opiniões ou afetos pessoais, nem reagir a
quaisquer pessoas, assuntos e coisas (2Co 4:5).

XI. A edificação direta do Corpo orgânico de Cristo é
feita pelo próprio Corpo, isto é, por todos os
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membros de Cristo funcionando, cada um na sua
medida, principalmente em profetizar — falar pelo
Senhor (Ef 4:16; 1Co 14:4b, 12, 31; Hb 10:25).

XII. Aqueles dentre nós que vimos essa visão teremos
encargo para nos sacrificar como mártires para que
o Senhor tenha um caminho de cumprir Efésios
4:11-16 com o propósito de ter a edificação do Seu
Corpo orgânico por intermédio de todos os santos
serem aperfeiçoados para profetizar, para falar
Cristo, de maneira que haja reuniões por toda a
terra cheias de mutualidade, segundo 1 Coríntios
14:26.
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DIA 1 Leitura de Hoje

Moisés desejava que todo o povo do Senhor fosse profeta (Nm
11:29b), (…) [e] o apóstolo Paulo ensinou que todos podemos
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Suprimento Matinal

Nm
11:29

… Tomara todo o povo do SENHOR fosse profeta, que o
SENHOR lhes desse o seu Espírito!

1Co
14:31

Porque todos podereis profetizar, um após o outro,
para todos aprenderem e serem consolados.

Temos de considerar o significado de profetizar.Conforme nosso
conceito natural, profetizar significa meramente prever ou predi-
zer. Isso é prevalecente no movimento pentecostal.Em 1963 alguns
(…) “profetizaram” que haveria um grande terremoto em Los
Angeles e o oceano cobriria toda a cidade. É claro, isso não aconte-
ceu. (…) O ensinamento e prática pentecostal danificou o signifi-
cado de profetizar. Quando os que estão no movimento pentecostal
falam sobre o profetizar de 1 Coríntios 14, o fazem de maneira
errada.

Temos que admitir que profetizar transmite a idéia de predizer,
prever. Muitas pessoas cristãs ou não, entendem dessa forma. Con-
tudo, todos temos de ver que profetizar, no capítulo quatorze de
1 Coríntios, não é usado nesse sentido de modo nenhum. A inter-
pretação do profetizar no sentido de predizer não se encaixa no con-
texto desse capítulo como um todo. Profetizar em 1 Coríntios 14
não tem o sentido de prever, predizer, mas de falar por Deus,
expressar Deus ao falar dispensando Cristo nas pessoas.

Mesmo no Antigo Testamento, profetizar não significa princi-
palmente prever. O livro do profeta Isaias tem sessenta e seis capí-
tulos e a maioria deles não está prevendo, porém falando pelo
Senhor. (…) O capítulo um,no qual ele repreende o povo de Israel, é
um capítulo de falar pelo Senhor. O principal significado da pala-
vra profetizar tanto no hebraico como no grego é falar pelo Senhor.
Quando falamos pelo Senhor, mesmo se não predissermos, nosso
falar é genuinamente um profetizar.Profetizar é infundir Deus nas
pessoas. (The Advance of the Lord’s Recovery Today, p. 98)

profetizar (1Co 14:31). Deus deseja que cada crente profetize, isto é,
fale por Ele e O expresse.

Paulo nos exortou a não desprezar as profecias (1Ts 5:20).Aqueles
que rejeitam o ministério do Senhor, o Seu falar hoje, estão despre-
zando profecias. Alguns opositores dizem que podemos simples-
mente ler a Bíblia sem ajuda da Versão Restauração ou das
mensagens de estudos-vida. No entanto, se meramente lermos a
Bíblia, não vamos receber muito. Por vinte séculos, os santos têm se
empenhado em interpretar a Bíblia, começando pelos assim chama-
dos pais da igreja, os quais falaram a respeito da Trindade Divina.
Como poderíamos entender a Trindade hoje sem a interpretação
deles? As palavras Trindade e triúno, não estão escritas na Bíblia;
entretanto, os pais da igreja descobriram o fato da Trindade. Eles
fizeram um trabalho maravilhoso concernente a esse assunto e ao
longo dos séculos sua interpretação chegou a nós. Precisamos da
Palavra interpretada.

A Versão Restauração com as mensagens de estudos-vida podem
ser consideradas como a cristalização do entendimento da Palavra
santa, que os santos desejosos interpretaram ao longo dos últimos
vinte séculos. Essa é a razão pela qual tenho encargo de ter estu-
dos-vida de toda a Bíblia. Se não entendermos certa parte do livro de
Gênesis, podemos buscar ajuda no Estudo-Vida de Gênesis (…) para
entrar no pensamento divino.

Proibir a profecia é pecar diante de Deus (Am 2:12b; 7:12-13; Jr
11:21). Amazias, o sacerdote, exortou Amós a parar de falar, parar de
profetizar. Por essa razão, Amazias foi amaldiçoado. O Senhor disse
por intermédio de Amós que a esposa de Amazias se prostituiria e
seus filhos seriam mortos (Am 7:16-17). Aqueles que impediram
Jeremias de profetizar também sofreram calamidades (Jr 11:21-23).
(The Practice of the Church Life according to the God-ordained Way,
pp. 53-54)

Leitura Adicional: The Practice of the Church Life according to the
God-ordained Way, cap. 4; The Advance of the Lord Recovery Today,
caps. 6-7

Iluminação e inspiração:
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Suprimento Matinal

1Co
14:1

Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais,
mas principalmente que profetizeis.

3-4 Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exor-
tando e consolando. (…) O que profetiza edifica a
igreja.

Em função, profetizar é mais elevado que ser rei ou sacerdote.
Tanto no Antigo como no Novo Testamento, apenas três tipos de
ministérios foram ordenados por Deus: os ministérios de profeta,
sacerdote e rei. Em Gênesis 20:7 Abraão foi chamado de profeta.
Naquele tempo não havia reis e sacerdotes oficiais entre o povo de
Deus. (…) No Antigo Testamento Deus primeiramente reconheceu
a função de profeta, mais tarde a função de sacerdote e por fim a
função de rei.

No Novo Testamento, todos os crentes são regenerados para
serem sacerdotes e reis (1Pe 2:5, 9; Ap 1:6), (…) porém, ser profeta
depende do nosso empenho [1Co 14:1]. (…) Você não pode ser um
profeta se não desejar e se empenhar seriamente. Todos aqueles
que desejam profetizar são como os nazireus no Antigo Testamento
(Nm 6:1-21), que se separaram para o Senhor voluntariamente.

Das três funções — profeta, sacerdote e rei — a função de pro-
feta é a mais elevada. A razão é que todas dependem da Palavra de
Deus. No Antigo Testamento os reis não podiam receber a Palavra
diretamente. Os sacerdotes recebiam a Palavra de Deus, mas não
diretamente. Eles recebiam a palavra de Deus por intermédio do
peitoral com o Urim e o Tumim (Êx 28:30). Todavia os profetas,
mesmo na época do Antigo Testamento, recebiam a Palavra de
Deus diretamente.Por essa razão,eles podiam repreender, instruir
e ensinar os reis (2Sm 12:1-14), como também podiam ensinar aos
sacerdotes (Ag 2:10-19;Ml 1:6—2:9).Já que podiam receber e guar-
dar a palavra de Deus diretamente, os profetas tinham a função
mais elevada. (The Practice of the Church Life according to the
God-ordained Way, pp. 54-55)

DIA 2 Leitura de Hoje

Segundo o Novo Testamento, há três tipos de profetas. (...) Efésios
2:20 diz: “Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas.”
Efésios 4:11-12 diz: “E ele mesmo concedeu uns para apóstolos,
outros para profetas, (…) com vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de
Cristo.”Os profetas mencionados nesses versículos são aqueles parti-
cularmente ordenados por Deus. O segundo tipo de profeta é aquele
que pode prever, como as filhas de Filipe (At 21:8-9).O terceiro tipo de
profeta é aquele que fala por Deus e O expressa nas reuniões para
edificação da igreja (1Co 14:3-5).

Falando do primeiro tipo de profeta, Paulo disse em 1 Coríntios
12:29: “São (…) todos profetas?” Nem todos os crentes são profetas
particularmente ordenados por Deus. No entanto, todos os crentes
podem ser o terceiro tipo de profeta (1Co 14:1, 5, 31). Primeira Corín-
tios 14:31 diz: “Porque todos podereis profetizar, um após outro.” (…)
Essa aparente contradição é solucionada pela percepção que há dife-
rentes tipos de profetas. (The Practice of the Church Life according to
the God-ordained Way, pp 56-57)

Por fim, o Antigo e Novo Testamento finalizam com vencedores.
No tempo da simbologia,os vencedores eram profetas.Eles cuidavam
do primeiro oráculo de Deus. Eles exerciam, em certo grau, a autori-
dade de Deus. (…) Não foi Natã quem ouviu a Davi, porém Davi a
Natã. Nesse sentido, Natã representava a autoridade de Deus. Dessa
maneira, todos os profetas genuínos são vencedores.

[Os vencedores em Apocalipse 2 e 3] são o cumprimento da simbo-
logia dos profetas. Portanto, quando o apóstolo Paulo falou sobre
como a igreja deveria se reunir, ele enfatizou o profetizar (1Co 14:1,
3-6, 24, 31, 39). Profetizar faz de você um vencedor. Infundir Cristo
nas pessoas é profetizar. (Living a Life according to the High Peak of
God’s Revelation, pp. 9-10)

Leitura Adicional: Living a Life according to the High Peak of God’s
Revelation, caps. 1-2

Iluminação e inspiração:
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Suprimento Matinal

1Co
14:23-24

Se (…) toda a igreja se reunir (…) e todos se puserem a
falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos
ou incrédulos, não dirão, por ventura, que estais lou-
cos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum
incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por
todos julgado.

26 … Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem
doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpreta-
ção. Faça-se tudo para edificação. (VRC)

Em 1937 [o irmão Nee teve comunhão] a respeito da necessi-
dade de restaurar a reunião de mutualidade da igreja revelada em
1 Coríntios 14 [ver A Vida Cristã Normal da Igreja]. (…) Entre-
tanto,naquele tempo,não encontramos uma maneira de substituir
a forma tradicional de um só falar e os outros ouvirem por essa prá-
tica bíblica. Em 1948 o irmão Nee teve novamente comunhão
conosco sobre essas linhas [ver Church Affairs]. (…) Ele nos falou
que o assim chamado serviço matinal de domingo,no qual um fala e
os outros ouvem, é antibíblico e segundo os costumes das nações
(2Rs 17:8).Ele propôs que deixássemos esse tipo de reunião de lado
e encorajássemos todos os santos a sair e pregar o evangelho no
domingo, o dia do Senhor. Em pouco tempo, (…) no entanto, os
comunistas assumiram o controle da China Continental, então,
não tivemos a chance de concluir esse encargo.

Todos nós temos de pagar o preço para entrar na maneira bíblica
de reunir revelada em 1 Coríntios 14.Precisamos praticar 1 Coríntios
14:26: “Quando vos reunis, cada um de vós tem” (VRC). Para levar
a cabo a economia neotestamentária de Deus,Seu plano eterno para a
era do Novo Testamento, todos nós, Seus filhos, devemos aprender
a exercitar as habilidades na vida divina que Ele nos deu.

Paulo disse que todos podem profetizar um após outro (1Co
14:31). Isso indica que todos temos a capacidade de profetizar. Ele
disse nos versículos 23 e 24 que quando “toda a igreja se reunir no
mesmo lugar, (…) se todos profetizarem…” Isso significa que todos
temos a obrigação de profetizar. (The Advance of the Lord’s Reco-
very Today, pp. 172-173, 176)

DIA 3 Leitura de Hoje

Em 1984 percebi que a restauração do Senhor quase paralisou.
Tornamo-nos adormecidos. Pela misericórdia do Senhor, Ele nos
levou a perceber que precisávamos introduzir Sua restauração em
uma maneira final e máxima. Muitas verdades e práticas bíblicas
foram restauradas pelo Senhor ao longo da história da igreja, (…)
contudo, há uma última coisa que Ele não restaurou: a maneira de
reunir. (…) Ele disse que a igreja tem de praticar 1 Coríntios 14:26.
Esse é um grande item do Novo Testamento que precisa ser restau-
rado. Onde podemos ver uma reunião em que os cristãos se reúnem
juntos e cada um tem algo? Em 1 Coríntios 14:26 Paulo usou a pala-
vra “tem” cinco vezes: “Quando vos ajuntais, cada um de vós tem
salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação.
Faça-se tudo para edificação. (VRC)” O irmão Nee chamou isso de
reunião de mutualidade. Isso é diferente dos costumes das nações.
Sempre que as nações têm uma reunião, somente um fala e os outros
ouvem. Essa prática é mundana e natural.

Se vamos cumprir 1 Coríntios 14:26 devemos atentar para Efésios
4:11-16. As pessoas dotadas devem aperfeiçoar os santos. Então, todos
os santos irão fazer exatamente o que as pessoas dotadas fazem e cada
parte do Corpo vai operar. Todo o Corpo de Cristo edifica a si mesmo
por intermédio do operar de todas as partes. A resposta de como 1 Co-
ríntios 14:26 pode ser cumprido é encontrada em Efésios 4:11-16. (…)
Isso é uma parte da restauração do Senhor e seu progresso.

A Palavra nos assegura que 1 Coríntios 14:26 e Efésios 4:11-16
devem ser cumpridos. O item principal que essas duas porções da
Palavra nos revela é a reunião adequada da igreja para edificação do
Corpo orgânico de Cristo,e não a edificação de uma congregação. Isso é
para ser cumprido, e fazê-lo é grande parte da restauração do Senhor.
Temos de valorizar essa revelação e recebê-la como boas novas. Somos
abençoados pelo fato de estarmos na restauração do Senhor hoje. (The
Excelling Gift for the Building Up of the Church, pp. 74-76)

Leitura Adicional: The Advance of the Lord’s Recovery Today, cap. 10;
The Excelling Gift for the Building Up of the Church, caps. 1, 6

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Em Taipei demos aos santos algumas orientações práticas sobre
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Suprimento Matinal

Pv
4:18

Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai
brilhando mais e mais até ser dia perfeito.

Ap
21:7

O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e
ele me será filho.

1Jo
1:6-7

Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andar-
mos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, man-
temos comunhão uns com os outros, e o sangue de
Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.

Se vamos profetizar, precisamos viver uma vida de profetizar. Pri-
meiro, precisamos ser reavivados todas as manhãs (Pv 4:18; Lm
3:22-24;Sl 119:147-148). (…) [Segundo Provérbios 4:18],a vereda dos
justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia
perfeito.A cada vinte e quatro horas há um novo começo,uma aurora,
um sol nascente. Isso está segundo a lei natural da criação de Deus.
Temos de andar segundo essa lei natural. Cada manhã, temos de
levantar cedo para contatar o Senhor, invocá-Lo e ser reavivados por
Ele. Em Lamentações 3:22-24, Jeremias disse que as misericórdia do
Senhor são novas a cada manhã.Suas misericórdias são como o orva-
lho fresco da manhã. Toda manhã devemos desfrutar desse orvalho
fresco para ter um novo começo, uma manhã reavivada.

Além de ser reavivados cada manhã, devemos também viver
uma vida vencedora todos os dias (Ap 21:7). Não devemos parar de
contatar o Senhor depois do reavivamento matinal. Podemos viver
uma vida vitoriosa tendo comunhão com o Senhor momento após
momento (1Jo 1:6).Além disso,precisamos também andar segundo
o espírito (Rm 8:4b), e não fazer nada fora do Espírito. Devemos
também falar a palavra (o Senhor) todo o tempo. Paulo exortou
Timóteo a pregar a palavra quer seja oportuno ou não (2Tm 4:2a).
(…) Uma vida de profetizar nos qualifica a profetizar. (The Excel-
ling Gift for the Building Up of the Church, pp. 30-31)

como se preparar para profetizar nas reuniões da igreja no dia do
Senhor. Toda semana eles vão ler um capítulo de um livro da Bíblia e
dividir esse capítulo em seis porções para seis dias. Em cada seção
para cada dia, eles escolhem dois ou três versículos para orar-ler e
desfrutar do Senhor com esses versículos para o reavivamento mati-
nal deles. Orientamos aos santos a escreverem um pequeno lembrete
sobre o que o Senhor os inspirou em seu tempo com Ele pela manhã.
No final da semana, terão seis notas do que foram inspirados durante
toda a semana. No sábado à noite eles usam essas notas para compor
uma profecia para falar por três minutos. Então eles praticam em
casa. Eles são instruídos a não se prolongarem muito nem serem bre-
ves. Quando forem para a reunião da igreja no dia do Senhor terão
algo, então cumprem a palavra do Senhor em 1 Coríntios 14:26 onde
cada um tem. Eles não confiam meramente em inspiração imediata,
mas vêm para a reunião preparados com as riquezas de Cristo que
desfrutaram. (…) Os santos precisam ser aperfeiçoados a desfruta-
rem o Senhor, ser saturados com a Palavra,orar incessantemente, ter
comunhão com o Senhor a todo instante,andar no Espírito e invocar o
Senhor no Espírito todo o tempo. Então eles precisam aprender como
compor uma profecia para as reuniões da igreja.Espero que todos nós
tentemos praticar isso para nossas reuniões da igreja.

Se apenas quinze dos cinqüenta santos profetizarem nas reuniões
da igreja, aquela reunião vai estar no terceiro céu. Esse é o desejo do
Senhor. Não importa quão longa seja a mensagem ou quão boa possa
ser,ela aborda apenas um item principal.Mas quando quinze profeti-
zam, pontos diferentes serão abordados. Esse profetizar vai tocar a
necessidade das pessoas de forma particular. Esse falar irá não
somente alimentar os santos, mas também edificá-los. Quando uma
pessoa fala, apenas o que ela experimentou das riquezas de Cristo é
liberado. Quando quinze pessoas falam, as riquezas de Cristo vêm de
quinze fontes e quinze porções de Cristo são ministradas. (The Excel-
ling Gift for the Building Up of the Church, pp 31-32)

Leitura Adicional: The Excelling Gift for the Building Up of the church,
cap. 2

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Em Salmos 73 o salmista ficou pertubado com a prosperidade dos
perversos (v. 3). (…) Ele não pôde entender até que entrou no santuá-
rio de Deus, isto é, até contatar Deus. Isso mostra que ele não queria
resolver nenhum problema sem Deus.Ele foi até a Sua presença para
ter a solução do seu problema, então recebeu a Palavra vinda de
Deus.

Em Atos 6:4 Pedro disse: “E, quanto a nós, nos consagraremos à
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Suprimento Matinal

Jr 15:19 …Seapartares opreciosodovil,serás aminhaboca…
Sl 25:14 A intimidade do SENHOR é para os que o temem…

At 6:4 E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao
ministério da palavra.

A primeira qualificação para profetizar é apartar as coisas pre-
ciosas das vis ou inúteis (Jr 15:19). Deus disse a Jeremias: “Se
apartares o precioso do vil, serás a minha boca.” Para falar a pala-
vra de Deus temos de separar todo o vil e inútil das coisas precio-
sas. Recebemos muitas coisas preciosas. Se não as mantivermos
separadas das vis, perderemos a posição para sermos a boca de
Deus.

Amar o Senhor, ser íntimo Dele e ser um com Ele é outra qualifi-
cação para os que querem profetizar (Jr 1:8-9; Sl 73:28a). Todos os
profetas amaram o Senhor, foram muito íntimos Dele e um com
Ele. Devemos ter a mesma experiência, caso contrário não pode-
mos ser profetas.

A intimidade do SENHOR é para os que O temem, aos quais Ele
dará a conhecer a Sua aliança (Sl 25:14). Para profetizar, devemos
ter intimidade com Deus. Além disso, não devemos pensar que por-
que somos íntimos de Deus, podemos ser negligentes. Pelo contrá-
rio, devemos também ter temor que equilibre nossa intimidade.
Dessa forma vamos ser qualificados a ser a boca de Deus. (The
Practice of the Church Life according to the God-ordained Way,
pp. 57-58)

oração e ao ministério da palavra.” Devemos orar pelo ministério da
palavra para profetizarmos. Sem oração, o ministério da palavra não
vai ser avivado e fortalecido.

Outra qualificação para profetizar é ser alguém que sempre se
regozija,ora sem cessar,em tudo dá graças,não apaga o espírito e não
despreza as profecias (1Ts 5:16-20). (…) Todos nós irmãos e irmãs,
freqüentemente apagamos o espírito. (…) Somos filhos de um Pai que
fala, então todos devemos falar. Muitos diriam que não sabem como
falar. A maneira de aprender como falar é falando. (…) O cristão mais
vitorioso, vencedor e bem sucedido é aquele que fala. Quanto mais
você fala, mais você vence. O propósito de nos reunirmos é para que
todos falemos.

Para profetizar devemos fazer habitar, ricamente, em nós a pala-
vra de Cristo, instruindo e aconselhando uns aos outros em toda a
sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos espiri-
tuais, com gratidão, em nosso coração (Cl 3:16).

Para profetizar, devemos estar cheios do Espírito. Os crentes de
Eféso em Atos 19:6 foram cheios com o Espírito e profetizaram. (…)
Profetizar é falar por Deus para transmitir a revelação divina para
outros.

A prática de profetizar inclui pelo menos cinco itens: exercitar seu
espírito, falar com sua boca aberta, falar audivelmente, falar no ritmo
adequado e falar palavras puras e precisas. Você deve exercitar seu
espírito de uma maneira definida com a boca aberta. Falar audivel-
mente é falar alto o suficiente para que toda a congregação ouça.
Falar no ritmo adequado não falando tão devagar ou tão rápido.Falar
palavras purificadas e precisas é falar sem desperdício de palavras,
evitando “histórias de pescador”. (The Practice of the Church Life
according to the God-ordained Way, pp. 58-59)

Leitura Adicional: The Present Advance of the Lord’s Recovery, cap. 5;
The Practice of the Chuch Life according to the God-ordained Way,
cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Acomposiçãodaprofecia tambémcompreendeumavisãodo iluminar
divino a respeito da situação e ambiente no qual estamos. Muitos entre
nós não estão esclarecidos sobre o conteúdo intrínseco da presente rebe-
lião na restauração do Senhor, e alguns preferem não ter clareza. A ati-
tude deles é que outros devem estar cientes sobre essa situação, porém
eles devem se preocupar apenas em desfrutar Cristo. Essa atitude é
errada. A igreja é nossa casa e família. Se há um tumulto em nossa casa
entre nossa família, não podemos dizer: “Não quero saber sobre isso.
Quero simplesmente desfrutar.” Precisamos de visão para ver as coisas
acontecendo entre nós e a situação de todos os santos. Se não pudermos
ver claramente,devemos orar:“Senhor,mostra-me a real situação.Brilha
sobre mim e me ilumina. Dá-me o iluminar completo para que eu possa
conhecer o conteúdo intrínseco da presente situação.” Devemos conhecer
o que está acontecendo na igreja, não para nos posicionarmos ao lado de
um grupo e contra outro, mas para conhecer a real situação.

A preparação básica para nosso falar é o conhecimento e experiência
de Deus,Cristo e coisas espirituais,a declaração para falar o que conhe-
cemos e temos experimentado e uma visão clara a respeito de nossa
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Suprimento Matinal

At
5:20

Ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas
as palavras desta Vida.

2Co
4:5

Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo
Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos,
por amor de Jesus.

A composição de uma profecia segundo a maneira de 1 Coríntios
14 abrange,primeiro,o conhecimento e experiência de Deus,Cristo
e coisas espirituais. (…) Segundo, engloba a declaração para falar o
que conhecemos e temos experimentado de Deus, Cristo e coisas
espirituais. Primeiro temos o conhecimento e experiência; então
precisamos do discurso, isto é, a palavra e a expressão. Podemos
compor uma breve profecia e então praticar falando-a para nós
mesmos em casa. Podemos até repeti-la para nós mesmos por dez
vezes. Depois de falar várias vezes, vamos saber como corrigi-la e
aperfeiçoá-la. Por meio desse tipo de prática vamos ter a expressão
apropriada. (The Practice of Prophesying, pp. 13-14)

situação e ambiente. Além disso, precisamos da inspiração instantânea
do Espírito que habita interiormente que impulsiona nosso espírito a
falar. Somos diferentes dos profetas do Antigo Testamento. Naquele
tempo, os santos não tinham neles a permanência do Espírito que
habita interiormente. Tinham que esperar até que o Espírito viesse
sobre eles antes que pudessem falar pelo Senhor (2Cr 15:1; Ez 11:5).
Entretanto, o Novo Testamento diz: “O Senhor seja com o teu espírito”
(2Tm 4:22). (…) Portanto, não devemos esperar que o Espírito venha
sobre nós; em vez disso, devemos exercitar nosso espírito. Quando exer-
citamos nosso espírito, o Espírito Santo que habita em nosso espírito se
moverá em nós e teremos a inspiração.Não é Ele quem se move em nós,
mas nós quem movemos o Espírito que habita interiormente.Se perma-
necermos limpos no Senhor confessando nossas fraquezas, teremos
uma comunhão direta e aberta com Ele.Ele está em nosso espírito e nós
estamos Nele. Quando vamos à reunião, precisamos apenas exercitar
nosso espírito e dizer: “Senhor Jesus, eu quero falar.” Então, Ele vai se
levantar e poderemos falar segundo nossa experiência com a declaração
que ganhamos e com a iluminação que temos. Se fizermos isso, todos
terão algo para falar na reunião matinal do dia do Senhor.

Precisamos praticar compor uma profecia segundo a maneira de
1 Coríntios 14. Para nos ajudar nessa questão, preparamos o livro A
Palavra Sagrada para o Reavivamento Matinal.Se usarmos o conteúdo
desse livro com o conhecimento e experiência de Deus, Cristo e coisas
espirituais, a declaração para falar o que conhecemos e temos experi-
mentado, a visão sob o iluminar divino a respeito da nossa situação e a
inspiração instantânea do Espírito que habita interiormente por inter-
médio de uma comunhão clara e aberta com o Senhor no exercício de
nosso espírito,podemos facilmente compor uma profecia e falar nas reu-
niões da igreja. (The Practice of Prophesying, pp. 14-15)

Leitura Adicional: The Practice of Prophesying, caps. 1, 4; The Way to
Practice the Lord’s Present Move, cap. 3; The Present Advance of the
Lord’s Recovery, cap. 6; Prophesying in the Church Meetings for the
Organic Building Up of the Church as the Body of Christ (Outlines),
esboço 6

Iluminação e inspiração:
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HINO Hinos, n.º 407

1 Do Corpo somos membros
Pra Cristo expressar,

Por isso todos devem,
Na graça, funcionar;

Não sendo espectadores,
Mas cada membro agir,

Ninguém trazendo morte,
Mas lucro repartir.

2 Independentemente
Jamais se deve agir,

Mas sempre coordenados,
No Corpo a prosseguir;

Negamos nossa escolha,
Seguimos o fluir,

Jamais nos desviando,
Só ao Espír’to ouvir.

3 Só Cristo é o centro
Da nossa reunião,

Em comunhão com Ele,
O expomos aos irmãos;

Cabeça nosso é Cristo,
E nós, Sua expressão,

Em tudo que fazemos
Na nossa reunião.

4 No amor edificados,
Ninguém quer criticar;

A fim de aperfeiçoar-nos,
Há que exercitar.

Do ego libertados,
O “natural” deixar,

Treinados no espír’to,
O Corpo a partilhar.
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