
ESBOÇOOs elementos cruciais da Bíblia:
Cristo, o Espírito, vida e a igreja

Leitura bíblica: Mt 16:16, 18; Jo 3:15; Rm 8:2; Ef 1:22-23; 4:4-6

I. Cristo, o Espírito, vida e a igreja são os elementos
cruciais da Bíblia (Mt 16:16, 18; Jo 20:31; 7:39; Rm
8:11; Cl 3:4; Ef 1:22-23):
A. Cristo, o Espírito, vida e a igreja são o conteúdo da

Bíblia.
B. Um princípio que temos de aplicar ao interpretar a

Bíblia é Cristo, o Espírito,vida e a igreja (Rm 9:5;8:2,11;
12:4-5; 16:1, 4-5, 16b).

II. Cristo, o Espírito, vida e a igreja são os extratos da
Bíblia:
A. Quanto a Cristo, a ênfase é: Cristo é a vida dos crentes e

está unido e mesclado com os crentes (Cl 3:4; Jo 15:4-5;
1Co 6:17):
1. Além de conhecer Cristo como Salvador e Redentor,

temos de conhecê-Lo mais profundamente:que Ele é
a nossa vida e que está em nós para se unir e mesclar
conosco (Cl 3:4; 1:27; Jo 15:4-5).

2. Uma vez que o Senhor é o Espírito, podemos perma-
necer Nele e o Senhor pode permanecer em nós; nós
coinerimos com o Senhor,ou seja,estamos Nele e Ele
está em nós (2Co 3:17a; Jo 14:20; 17:21).

3. Sermos unidos e mesclados com o Senhor só pode
ocorrer no nosso espírito regenerado; portanto, esse
mesclar resulta em sermos unidos ao Senhor como
um só espírito (1Co 6:17).

4. Cristo é a nossa vida e a nossa pessoa e está unido e
mesclado conosco; Ele também trabalha em nós
para nos transformar até que sejamos iguais a Ele
em vida, natureza e expressão, mas não na Deidade
(2Co 3:18).

5. Ele e nós somos um; Ele é a Cabeça do Corpo e nós
somos os membros do Corpo (1Co 12:12-13; Ef
1:22-23).
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6. “Oh! Que milagre, meu Senhor: / Estou em Ti, em
mim estás; / E realmente somos um; / Quem tal mis-
tério sondará?” (Hinos, n.º 126).

B. Quanto ao Espírito,a ênfase é:o Espírito Santo de Deus
foi composto com a divindade, humanidade, crucifi-
cação e ressurreição de Cristo para ser o Espírito
composto, que dá vida, que habita interiormente, que
santifica, que transforma e que foi sete vezes intensifi-
cado (Êx 30:23-25; 1Co 15:45b; Rm 8:11; 15:16b; 2Co
3:18; Ap 4:5):
1. O Espírito é a consumação do Deus Triúno depois de

passar por vários processos; no Espírito há os ele-
mentos do Pai, do Filho e do Espírito (Mt 1:18, 20; Lc
1:35; Hb 9:14; Rm 8:11).

2. Hoje, o Espírito é o Espírito composto (Êx 30:23-25),
composto pelo Espírito de Deus e pelas duas nature-
zas de Cristo – a natureza divina e a natureza
humana – pela Sua morte e ressurreição para ser o
Espírito composto, que dá vida (1Co 15:45b), que
habita interiormente (Rm 8:11), que santifica (Rm
15:16b) e que transforma (2Co 3:18).

3. Tal Espírito tem o suprimento abundante e é o su-
primento abundante para experimentarmos e des-
frutarmos (Fp 1:19).

4. Economicamente, o Espírito composto tornou-se os
sete Espíritos de Deus para nos suprir de maneira
sete vezes intensificada, a fim de que cumpramos a
economia de Deus no que diz respeito à igreja nesta
era de degradação (Ap 1:4; 3:1; 4:5; 5:6).

C. Quanto à vida, a ênfase é: Deus em Cristo como Espírito
da realidade é a vida dos crentes a fim de que O expres-
sem no viver como o Deus Triúno processado (1Co 1:30;
Jo 14:17; Fp 1:19-21a):
1. Vida é o Espírito,que é o próprio Deus Triúno, e vida

é Cristo (Rm 8:2; Jo 11:25; 14:6; Cl 3:4).
2. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no Seu

Filho; se tivermos o Filho, teremos a vida (1Jo
5:11-12).
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3. Deus em Cristo passou pelos Seus vários processos e
foi consumado como o Espírito; agora, como Espírito
da realidade Ele é vida para os crentes a fim de que
O expressem no viver como o Deus Triúno proces-
sado (Jo 7:39; 14:17, 19b).

4. Quando cremos em Cristo, o Filho de Deus, Ele
entrou em nós para ser a nossa vida e pessoa e para
viver e se mover conosco (Jo 3:15-16; Gl 2:20).

D. Quanto à igreja, a ênfase é: os crentes estão na base da
unidade para ser o testemunho do Corpo de Cristo (Ef
1:23; 4:1-6):
1. A igreja é composta por um grupo de pessoas que

foram chamadas do mundo por Deus; Deus nos cha-
mou de toda tribo, língua, povo e nação e nos reuniu
para sermos a igreja (Mt 16:18; 18:17; Ap 5:9; 7:9).

2. Como crentes em Cristo, fomos gerados de Deus com
a Sua vida e temos a vida divina no nosso interior;
fomos regenerados para nos tornar o povo do reino
dos céus e irmãos e irmãs na Sua família universal
(Jo 1:12-13; 3:3, 5, 15; Ef 2:19).

3. A igreja é uma entidade de vida, um organismo, com
uma vida e pessoa; a vida e pessoa são o próprio
Deus Triúno, que é o elemento da unidade da igreja
(Ef 4:3-6).

4. O Corpo universal de Cristo é expressado como igre-
jas locais; a base da igreja é a unidade do Corpo de
Cristo (1Co 12:12-13, 27; 1:2; Ef 1:23; 4:3-6).

5. Fomos todos batizados num só Corpo e todos nós
temos um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e
Pai; agora temos de permanecer na base da unidade
para ser o único testemunho do Corpo de Cristo e
viver a vida prática da igreja (1Co 12:13;Ef 4:4-6;Ap
1:11).

III. Temos de desenvolver qualquer verdade bíblica se-
gundo Cristo, o Espírito, vida e a igreja (2Tm 2:15):
A. Qualquer mensagem ou desenvolvimento da verdade na

Bíblia sem Cristo, o Espírito, vida e a igreja é uma con-
cha vazia sem conteúdo (1Tm 1:6-7).
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B. É sempre seguro desenvolver uma verdade bíblica se-
gundo Cristo, o Espírito, vida e a igreja; por exemplo,
temos de desenvolver a verdade sobre a santidade com
Cristo, o Espírito, vida e a igreja (1Co 1:30; Rm 6:22; Ef
5:26).

5 SEMANA 1 — ESBOÇO



DIA 1 Leitura de Hoje

Uma noz tem uma casca, o miolo e o âmago, que é o centro. O
homem também tem três partes: a parte exterior – os órgãos físicos; a
parte interior – a alma; e a parte mais interior – o espírito (1Ts 5:23).
Das três partes – espírito, alma e corpo – a mais importante é a mais
interior, o espírito, que é o sopro de vida no homem (Gn 2:7). Sem tal
sopro de vida, o homem não poderia existir e deixaria de ser homem.
Do mesmo modo, a Bíblia tem o âmago, a vida, o centro, que é consti-
tuído pela igreja, Cristo, o Espírito e a vida. Esses quatro itens são o
conteúdo da verdadeira substância da Bíblia. (…) Esses quatro ele-
mentos cruciais também são os quatro itens importantes da restau-
ração do Senhor hoje. Portanto, temos todos de ser profundamente

SEMANA 1 — DIA 1 6

Suprimento Matinal

Rm
8:11

Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou
Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou
Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos
corpos mortais por meio do Seu Espírito que habita em
vós.

Ef
1:22-23

E sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pés e, para
ser a 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.

A Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Comparado
com Deus, o homem é simples, portanto, a Bíblia também foi escrita
de maneira simples. A Bíblia apresenta, especialmente, os assuntos
divinos e místicos de uma maneira que é fácil de compreendermos.
Por essa razão,a Bíblia aparentemente contém “casca”e “ramos”.Ao
ler a Bíblia, muitos cristãos frequentemente tocam apenas as coisas
superficiais. Eles não penetram na Bíblia para tocar o seu âmago.
Eles não tocam o espírito e a vida nas profundezas da Bíblia, nem
conhecem os elementos verdadeiros e cruciais que ela contém.
Temos de ir além dos ramos e da casca, que são superficiais, e entrar
nas profundezas da Bíblia a fim de tocar o seu espírito, o âmago, e
conhecer os seus elementos cruciais. (The Four Crucial Elements of
the Bible—Christ, the Spirit, Life and the Church, p. 8)

impressionados, receber uma luz nova e ter uma compreensão reno-
vada desses quatro elementos cruciais.

Todos nós temos de ver claramente estes quatro elementos: a igreja,
Cristo, o Espírito e a vida. A igreja é um grupo de pessoas que possui o
Deus Triúno, que tem a Sua vida. Cristo é o nosso Salvador e o nosso
Redentor,que entrou em nós para ser a nossa vida e para se unir e mes-
clar conosco. O Espírito como consumação do Deus Triúno processado
entra emnós para ser a nossa realidade.Quando O temos,temos a natu-
reza divina e a natureza humana de Cristo e também temos a encarna-
ção, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo. Tal
Pessoa está agora em nós como nossa vida. (The Four Crucial Elements
of the Bible—Christ, the Spirit, Life, and the Church, pp. 8, 15)

Qualquer mensagem ou estudo da Bíblia sem Cristo, o Espírito,
vida e a igreja será uma casca vazia, sem conteúdo. O conteúdo da
Bíblia é Cristo, o Espírito, vida e a igreja. Pelo menos um desses itens
tem de estar presente ao se estudar a verdade. Além do mais, ao se
pregar o evangelho, pelo menos um desses itens deve estar presente.
Vi alguns evangelistas na China que pregavam com bastante êxito,
mas em seu evangelho não pregavam muita realidade de Cristo, o
Espírito, vida e a igreja. Sua obra evangelística de êxito atraía bom
número de pessoas. Contudo, muitas delas se voltaram para o cami-
nho da restauração do Senhor a fim de obter Cristo, o Espírito, vida e
a igreja. Todos permaneceram e se tornaram muito úteis para o inte-
resse do Senhor. Os que não se voltaram assim, inclusive evangelis-
tas, ou desapareceram ou ainda ficaram com seu vazio. Em suas
campanhas evangelísticas, foi salvo certo número, mas depois de dez
anos, muitos desapareceram ou permaneceram vazios. Precisamos
agradecer ao Senhor, todavia, que muitos também tomaram este
caminho. Os que se voltaram para este caminho não só permanece-
ram mas tornaram-se firmes para com a verdade acerca de Cristo, o
Espírito, vida e a igreja. (Treinamento de Presbíteros, volume 3: A
Maneira de Cumprir a Visão, pp. 78-79)

Leitura adicional:The Crucial Points of the major Items of the Lord’s Re-
covery Today;A Revelação Básica nasEscriturasSagradas,caps.1-5

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

[Um] elemento crucial da Bíblia é Cristo. Geralmente, o conheci-
mento inicial dos cristãos a respeito de Cristo é que Ele é o Salvador
(Lc 2:11), Aquele que está cheio de amor e compaixão para salvá-los
do inferno. Depois de ler um pouco da Bíblia, eles podem progredir e
conhecê-Lo como Redentor (Mt 20:28), que morreu e derramou o Seu
sangue na cruz como resgate por muitos para satisfazer as justas exi-
gências de Deus (1Pe 1:18-19; Ap 1:5b). Contudo, não é suficiente
conhecer Cristo apenas dessa maneira. Além de conhecermos Cristo
como Salvador e Redentor, temos de conhecê-Lo mais profunda-
mente, ou seja, que Ele é a nossa vida e que também está em nós para
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Suprimento Matinal

Cl
3:4

Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado,
então vós também sereis manifestados com Ele em
glória.

1Co
6:17

Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com
Ele.

Quando me mudei, pela primeira vez, para Taiwan, estudava a
Bíblia com os irmãos e irmãs todos os dias. Num ano, estudamos
sessenta tópicos, que são os sessenta tópicos apresentados no livro
Crucial Truths in the Holy Scriptures (As Verdades Cruciais das
Escrituras Sagradas). Contudo, depois de ter estudado tantos tópi-
cos, tive de admitir que os extratos da Bíblia são apenas os seguin-
tes quatro itens: Cristo, o Espírito, vida e a igreja. No princípio
temos Cristo,no fim temos a igreja e no processo,o Espírito e a vida.
(…) Tudo aquilo de que fala a Bíblia é para essas quatro coisas. Só
Cristo é a realidade; Ele é o corpo de todas as coisas (Cl 2:17). Se
não houver Cristo, não haverá Espírito nem haverá vida nem a
igreja. Se houver Cristo, haverá realidade e substância. Cristo é o
Espírito, o Espírito é vida e a vida produz a igreja. Sem Cristo, não
há Espírito; sem o Espírito,não há vida;e sem vida,não há maneira
de produzir a igreja. Portanto, essas quatro coisas são o extrato, a
nata, a essência, da Bíblia. (The Four Crucial Elements of the
Bible—Christ, the Spirit, Life and the Church, p. 37)

se unir e mesclar conosco. Em João 15:5, o Senhor Jesus disse: “Eu
sou a videira,vós os ramos.Quem permanece em Mim,e Eu nele,esse
dá muito fruto”. É um mistério que permaneçamos no Senhor e que
Ele permaneça em nós. A linguagem humana tem dificuldades em
descrever essa união misteriosa. Assim como nós permanecemos no
ar e o ar também permanece em nós, hoje, podemos permanecer no
Senhor e o Senhor também pode permanecer em nós, porque o
Senhor é o Espírito.Que milagre! Que mistério! O Senhor permanece
em nós e está unido e mesclado conosco! A estrofe 1 do hino n.º 126
diz: “Oh! Que milagre, meu Senhor: / Estou em Ti, em mim estás; / E
realmente somos um; / Quem tal mistério sondará?”

A Bíblia revela claramente que o Deus Triúno não só coexiste,
mas também coinere; o Filho está no Pai e o Pai está no Filho (Jo
14:10-11). Do mesmo modo, nós também coinerimos com o Senhor;
nós permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós (v. 20;
17:21). Esse é o mesclar do Senhor conosco. Isso é algo não só da vida
divina, mas também é algo que está na vida divina. Sermos unidos e
mesclados com o Senhor só pode ocorrer no nosso espírito. Portanto,
esse mesclar resulta em sermos unidos ao Senhor como um só espí-
rito (1Co 6:17). Temos de conhecer Cristo a tal ponto. Por fim, Ele
torna-se nós e nós tornamo-nos Ele – Ele e nós somos um. Ele é a
Cabeça do Corpo e nós somos os membros do Corpo (1Co 12:12-13;
Ef 1:22-23). Depois de ressuscitar, Cristo ascendeu aos céus e sen-
tou-se à direita de Deus (Hb 1:3; 10:12). Além disso, hoje Ele é tam-
bém o Espírito que habita em nós. Ele é a nossa vida (Cl 3:4a) e a
nossa pessoa e está sempre unido e mesclado conosco. Ele também
trabalha em nós para nos transformar até que se torne nós e nós nos
tornemos Ele (2Co 3:18). Esse é o Cristo revelado na Palavra
sagrada. (The Four Crucial Elements—Christ, the Spirit, Life, and
the Church, pp. 11-12)

Leitura adicional: Ten Lines in the Bible, cap. 2; The Central Thought
of God, caps. 1-2; Vital Factors for the Recovery of the Church Life,
cap. 1

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

O óleo sagrado para a unção em Êxodo 30:23-25 tipifica o Deus
Triúno ao ser processado e, finalmente, consumado como o Espírito.
O óleo sagrado da unção (…) foi composto com determinados elemen-
tos. (…) O azeite e os quatro tipos de especiarias que lhe eram adicio-
nados eram mesclados e compostos para se tornarem o óleo sagrado
da unção para ungir o tabernáculo e toda a mobília a fim de que o
tabernáculo e a mobília se tornassem santíssimos, adequados para
ser a habitação de Deus.

Na Bíblia,o azeite tipifica o Espírito de Deus,o próprio Deus.Osqua-
tro tipos de especiarias representam a humanidade na criação de Deus
e o azeite representa a divindade na Deidade.As quatro especiarias são
mescladas com azeite para se tornarem o óleo sagrado da unção e isso
indica que o Espírito de Deus não possui meramente divindade,mas foi
mesclado com determinados elementos. (…) O Espírito Santo só se
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Suprimento Matinal

Lc
1:35

Respondeu-lhe o anjo:Virá sobre ti o Espírito Santo,e o
poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra; por
isso também o ente santo que há de nascer será cha-
mado Filho de Deus.

Fp
1:19

Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa
súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de
Jesus Cristo.

[Outro] elemento crucial revelado na Bíblia é o Espírito. O cris-
tianismo tradicional tem um conceito que não é exato relativa-
mente ao Espírito Santo, quando considera que o Espírito Santo é
meramente um poder ou uma força inspiradora. Só no século XIX
(…) alguns progrediram e viram que o Espírito Santo não é mera-
mente um poder, mas o próprio Deus. Na restauração do Senhor,
depois de tantos anos de estudo da Bíblia, vimos claramente que o
Espírito é a consumação do Deus Triúno depois de passar por
vários processos. Portanto, no Espírito há os elementos do Pai, do
Filho e do Espírito. (The Four Crucial Elements of the Bible—
Christ, the Spirit, Life, and the Church, p. 12)

tornou o Espírito de Jesus Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e
que dá vida, tendo tanto o elemento divino como o elemento humano,
incluindo a divindade e humanidade de Cristo com todas as essências e
realidades da Sua encarnação, viver humano, crucificação e ressurrei-
ção, quando o Senhor Jesus foi glorificado na Sua ressurreição (Lc
24:26).Todos esses itens foram compostos nesse Espírito.Portanto,esse
Espírito é agora a água viva que flui para a recebermos.

O Espírito foi finalmente consumado por Cristo por meio dos Seus
processos. Como Deus na eternidade e com divindade, Cristo tor-
nou-se um homem com humanidade e viveu a vida humana na terra
durante trinta e três anos e meio. Depois, Ele entrou na morte, saiu
da morte em ressurreição e ascendeu aos céus. Esses são os processos
por que Ele passou. Ao passar por todos esses processos, Ele tor-
nou-se o Espírito que dá vida consumado (1Co 15:45b). Podemos ilus-
trar o Espírito composto com uma bebida que é um composto de água
com mel, limão, chá e sal. Quando bebemos essa bebida, ingerimos
não só a água, mas também o mel, o limão, o chá e o sal. Do mesmo
modo, hoje, o Espírito é o Espírito composto, composto pelo Espírito
Santo de Deus e pelas duas naturezas de Cristo – a natureza divina e
a natureza humana – pela Sua morte e ressurreição para ser o Espí-
rito composto, que dá vida (1Co 15:45b), que habita interiormente
(Rm 8:11), que santifica (Rm 15:16b) e que transforma (2Co 3:18).Tal
Espírito tem o suprimento abundante e é o suprimento abundante
para o experimentarmos e desfrutarmos (Fp 1:19). Finalmente, o
Espírito composto tornou-se os sete Espíritos de Deus para nos
suprir de maneira sete vezes intensificada, a fim de que cumpramos
a economia divina de Deus no que diz respeito à igreja nesta era de
degradação (Ap 1:4; 3:1; 4:5; 5:6). Hoje, o Deus Triúno está na igreja
como uma pessoa e Cristo está nos crentes como uma pessoa. O Deus
Triúno como uma pessoa na igreja e Cristo como uma pessoa nos
crentes são o Espírito.Aleluia, temos tal Espírito todo-inclusivo! (The
Four Crucial Elements of the Bible—Christ, the Spirit, Life and the
Church, pp. 12-14)

Leitura adicional: The Spirit and the Body, caps. 2-8

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Antes de termos sido salvos, estávamos sozinhos em nós mesmos,
mas depois de termos sido salvos, deixamos de ser meramente nós
mesmos e fomos unidos e mesclados com o Senhor como um só. Isso
pode ser comparado à vida conjugal. Antes de uma pessoa se casar,
está sozinha, mas depois de se casar, ela deixa de ser uma pessoa que
vive sozinha e duas pessoas passam a viver juntas. Contudo, um
casal que vive junto é uma coisa exterior; o Senhor Jesus e nós vive-
mos juntos por estarmos unidos e mesclados como um. Portanto, isso
é um grande mistério (Ef 5:31-32).

Quanto ao nosso viver, hoje, deveríamos ser capazes de dizer como
Paulo: “Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas
Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, a fé do
Filho de Deus,que me amou e se entregou por mim”(Gl 2:20).A vida que
vivemos hoje não é uma vida que vivemos pelo nosso velho homem
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Suprimento Matinal

Jo
14:17

O Espírito da realidade (…) vós O conheceis, porque
Ele habita convosco e estará em vós.

Gl
2:20

Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo
na carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou
e se entregou por mim.

[Outro] elemento crucial revelado na Bíblia é a vida. A vida é o
Espírito, de quem já falamos e que é o próprio Deus Triúno. Além
disso,essa vida também é Cristo.Deus em Cristo passou pelos Seus
vários processos e foi consumado como o Espírito. Agora, como
Espírito da realidade (Jo 14:17), Ele é vida para os crentes a fim de
que O expressem no viver como o Deus Triúno processado. Quando
cremos no Senhor, esse Senhor em quem cremos imediatamente
entra em nós para ser a nossa vida e pessoa e para viver e se mover
conosco. Assim que cremos no Senhor e O recebemos, Ele também
espera que nos entreguemos a Ele. Portanto, à medida que o
Senhor e nós nos recebemos mutuamente, Ele e nós somos mescla-
dos um com o outro. (The Four Crucial Elements of the Bible—
Christ, the Spirit, Life, and the Church, p. 14)

natural. Em vez disso, é uma vida que vivemos pela fé, uma vida que
vivemos por crer que o Deus Triúno invisível está em nós como nossa
pessoa e vida,a fim de que nos tornemos membros da igreja como Corpo
de Cristo, coordenando-nos com todos os santos na base da unidade
como testemunho da unidade do Corpo de Cristo. (The Four Crucial Ele-
ments of the Bible—Christ, the Spirit, Life, and Church, pp. 14-15)

O Senhor Jesus – o grandioso Deus que está no nosso interior, que
se tornou a nossa vida,que se revestiu de nós e que está unido conosco
– deve ser Aquele que vive e age. O nosso viver deve ser o Seu viver, o
nosso falar deve ser o Seu falar e o nosso mover deve ser o Seu mover.

O Evangelho de João tem vinte e um capítulos. Juntos, esses capí-
tulos revelam que o Deus eterno se tornou carne para ser o Cordeiro de
Deus, a fim de cumprir a redenção em nosso favor. O Evangelho de
João na íntegra também desvenda que depois de Deus ter entrado na
morte, Ele saiu da morte e foi transfigurado para ser o Espírito que dá
vida, a fim de entrar no nosso espírito para viver e se mover conosco. À
luz disso, devemos consagrar-nos a Ele, parando todo o nosso viver e
mover próprios, e devemos abrir-Lhe o nosso ser ao invocar o Seu
nome, comer a Sua palavra e contatá-Lo, a fim de que Ele nos supra e
nos faça andar em novidade de vida.O Senhor deseja ganhar tal grupo
de pessoas na terra, hoje. Ao viver desse modo, teremos sido não só
regenerados e redimidos, mas também estaremos no processo de ser
transformados. Dia após dia, Ele mudará a nossa natureza para ser a
Sua natureza e nos conformará à Sua própria imagem. Então, um dia
Ele nos introduzirá na Sua glória e todos nós seremos edificados juntos
para ser a Sua expressão muitíssimo gloriosa.

Que os nossos olhos se abram para ver essa questão e que possamos
abrir o nosso coração e espírito ao Senhor e dizer: “Senhor, paro tudo.
Tu não és apenas a minha vida,mas também és o meu viver.Que o meu
ser interior Te contate momento após momento e que eu receba cons-
tantemente o Teu suprimento, a fim de que, no meu viver diário, Tu e
eu vivamos como uma só entidade”. (Living with the Lord,pp.14-16)

Leitura adicional: Basic Priciples of the Experience of Life, caps. 1-2; Vi-
tal Factors for the Recovery of the Church Life, caps. 2-3

Iluminação e inspiração:

13 SEMANA 1 — DIA 4



DIA 5 Leitura de Hoje

[Outro] elemento crucial da Bíblia é a igreja. A palavra grega tra-
duzida por igreja é ekklesia, que é composta por duas palavras: ek,
que significa “fora de” e kaleo, que significa “chamar”. Portanto, em
grego, a palavra traduzida por igreja significa: os chamados para
fora. Os primeiros tradutores da Bíblia chinesa traduziram essa
palavra por uma assembleia religiosa. Esse termo está de acordo com
o pensamento natural do homem, mas estraga o significado original.
Ekklesia não denota uma assembleia religiosa; refere-se a uma con-
gregação chamada para fora. Portanto, a tradução mais correta é
assembleia.Somos um grupo de pessoas chamadas por Deus; somos a
igreja.

Deus nos chamou do mundo, de toda a nação, tribo, povo e língua
(Ap 7:9) e nos reuniu para sermos a igreja. Hoje, qualquer que seja a
nossa nacionalidade ou raça, fomos chamados para nos tornarmos o
povo do reino dos céus. Portanto, temos a cidadania celestial. Um
americano de ascendência chinesa é chinês por nascimento, mas
torna-se americano por naturalização. Hoje, tornamo-nos o povo do
reino dos céus por “naturalização”, ao sermos chamados por Deus, e
também por nascimento, ao sermos regenerados por Deus. Deus não
só nos chamou, mas também nos regenerou com a Sua vida. Não
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Suprimento Matinal

Ef
4:3-6

Sendo diligentes em preservar a unidade do Espírito
no vínculo da paz: um só Corpo e um só Espírito, como
também fostes chamados em uma só esperança do
vosso chamamento; um só Senhor, uma só fé, um só
batismo; um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre
todos, por meio de todos e em todos.

Temos de ter uma vida cristã normal antes de podermos ter
uma vida da igreja adequada. Tal como não pode haver um bom
país sem bons cidadãos,não há maneira de produzir uma boa igreja
sem bons cristãos. Cristo é o Espírito, o Espírito é vida e a vida
resulta na igreja. (The Four Crucial Elements of the Bible—Christ,
the Spirit, Life, and the Church, p. 133)

fomos adotados por Deus; fomos gerados Dele com a Sua vida. Todos
nós temos a vida divina de Deus em nós e somos irmãos e irmãs uns
dos outros, porque nascemos do mesmo Pai. Qualquer que seja a
nossa cor, raça ou nacionalidade, Deus chamou-nos e regenerou-nos
para que nos tornemos o povo do reino dos céus e irmãos e irmãs na
Sua família universal. Essa é a igreja.

A vida de Deus é o próprio Deus. Portanto, quando Deus nos rege-
nera com a Sua vida, Ele gera-nos Consigo mesmo. Além disso, Ele
está no nosso interior hoje. A igreja é uma entidade de vida e, como
tal, tem uma vida e uma pessoa. A igreja não é uma organização; é
uma vida,uma entidade,um organismo,com uma vida e pessoa.Essa
vida e essa pessoa são o próprio Deus Triúno.Ele é o elemento da uni-
dade da igreja (Ef 4:3-6); portanto, a igreja não pode ser dividida.
Uma vez que todos nós temos um só Deus, uma só vida, uma só pes-
soa, não há nenhum fator que nos possa dividir.

Uma vez que temos o Deus Triúno em nós como nossa vida e pes-
soa, temos de viver e andar por Ele na nossa vida diária (Gl 5:25) e
crescer Nele, que é a Cabeça, em todas as coisas (Ef 4:15). É difícil os
maridos e esposas não discutirem na sua vida conjugal. Pela graça do
Senhor, estou com a minha esposa há quase trinta anos e embora não
me atreva a dizer que nunca discordamos, posso dizer que nunca dis-
cuti com ela. Isso deve-se ao fato de eu ter outra pessoa em mim, o
próprio Deus celestial que é a minha pessoa. Quando algo não me
agrada ou quando não estou contente e tento dizer uma coisa desa-
gradável, essa pessoa que está em mim diz: “Você pode falar, mas Eu
não vou falar; pode discutir, mas Eu não”. Portanto, só posso dizer:
“Senhor, se Tu não vais, então eu também não”. O Senhor pode dizer:
“Excelente! Uma vez que não vai, fique aqui e Eu ficarei com você”.
Desse modo, tenho uma comunhão doce com o Senhor. Em vez de dis-
cutir, só há oração,a oração de duas pessoas que oram juntas.Eu oro e
Ele ora comigo; Ele ora na minha oração. Que desfrute! Isso é viver e
andar pela pessoa que está em nós. (The Four Crucial Elements of the
Bible—Christ, the Spirit, Life and the Church, pp. 8-10)

Leitura adicional: The Spirit and the Body, caps. 12-20

Iluminação e inspiração:

15 SEMANA 1 — DIA 5



DIA 6 Leitura de Hoje

Alguns evangelistas pregam com ilustrações eloquentes para
atrair as pessoas a fim de estimular seu interesse, mas, depois de
ficarem interessadas, tudo o que lhes resta é uma boa história. Mui-
tos são meramente oradores eloquentes, com muito pouco de Cristo.
Com base nesse princípio, devemos analisar a pregação de hoje.
Quanto de Cristo, do Espírito, vida e da igreja há hoje na pregação da
Palavra? Isso nos mostra o vazio da pregação e ensinamento de hoje.
Não desenvolvam a verdade da Bíblia dessa forma, de forma vazia.
Precisam desenvolvê-la segundo Cristo, o Espírito, vida e a igreja.
Mesmo que tenham uma boa passagem da Palavra com uma boa
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Suprimento Matinal

1Tm
1:3-4, 6

…A fim de advertires a certas pessoas que não ensinem
coisas diferentes (…) que geram discussões em vez da
economia de Deus na fé. (…) Alguns, desviando-se des-
tas coisas, perderam-se em palavras vãs.

2Tm
2:15

Procura diligentemente apresentar-te a Deus apro-
vado,como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que corta retamente a palavra da verdade.

Segundo o que somos por natureza, somos provenientes de paí-
ses diferentes e somos de raças diferentes. Podemos até ser inimi-
gos uns dos outros devido aos nossos passados culturais ou por
razões históricas. Contudo, na vida da igreja, todas as inimizades
foram resolvidas. (…) Todos nós temos uma vida e uma pessoa por
meio da regeneração. Todos nós nascemos do Pai celestial; por-
tanto, somos um. Essa é uma característica da igreja. Na igreja não
há diferenças entre cores ou raças e também não há separação
devido à língua nem à cultura. Todos nós nos tornamos um em
Cristo. Fomos todos batizados num só Corpo e todos nós temos um
só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai (1Co 12:13; Ef 4:4-6).
Agora temos de permanecer na base da unidade em cada locali-
dade para ser o único testemunho do Corpo de Cristo e viver a vida
prática da igreja. (The Crucial Elements of the Bible—Christ, the
Spirit, Life and the Church, p. 10)

ideia para estimular o interesse das pessoas, vocês precisam refletir
se Cristo, o Espírito, vida e a igreja são ou não o conteúdo da mensa-
gem. Se não forem, é melhor esquecer. Não desenvolvam qualquer
coisa sem esse princípio governante porque estarão desperdiçando
tempo. Vocês também não terão segurança e se desviarão.

Todas as heresias entraram quando se desenvolveu a verdade na
Bíblia fora de “Cristo, o Espírito, vida e a igreja”. Qualquer doutrina
desenvolvida fora desses quatro itens resulta em heresia ou divisão.
(…) Alguns até desenvolveram a doutrina da santidade fora de
Cristo, o Espírito, vida e a igreja. Nós, porém, devemos desenvolver a
doutrina da santidade com Cristo para a igreja. Precisamos dizer às
pessoas que santidade é o próprio Cristo e que Ele hoje é o Espírito
vivificante (1Co 15:45), (…) que nos transmite a vida divina para
nossa santificação.

Santidade é a natureza de Deus e está relacionada com vida. Se
vocês não tiverem a vida de Deus, não terão Sua natureza, que é santi-
dade. Para a santidade de Deus crescer em vocês, vocês precisam viver
de acordo com a natureza e vida de Deus. Precisamos também perceber
que essa vida santa não deveria somente visar ao nosso viver pessoal,
mas também ser parte da vida da igreja. Se quisermos desenvolver a
doutrina da santidade com Cristo, o Espírito, vida e a igreja, veremos
uma revelação maravilhosa. Senão, uma facção da santidade será cri-
ada. É por isso que alguns estabeleceram igrejas da santidade. Na ver-
dade, são divisões da santidade, que cortam o Corpo em pedaços.

É perigoso desenvolver qualquer doutrina bíblica fora de Cristo, o
Espírito, vida e a igreja. (…) A doutrina (…) pode não estar errada,
mas por fim o resultado da prática será divisão. É sempre seguro
desenvolver qualquer doutrina na Bíblia com Cristo, o Espírito, vida
e a igreja, (…) [mas] nunca desenvolvam [nada] fora de Cristo,o Espí-
rito,vida e a igreja. (Treinamento de Presbíteros,volume 3:A Maneira
de Cumprir a Visão, pp. 79-81)

Leitura adicional: The Four Crucial Elements of the Bible—Christ, The
Spirit, Life and the Church, cap. 1; Treinamento de Presbíteros, volu-
me 3: A Maneira de Cumprir a Visão, cap. 6

Iluminação e inspiração:

17 SEMANA 1 — DIA 6



HINO Hinos, n.º 126

1 Oh! que milagre, meu Senhor:
Estou em Ti, em mim estás;
E realmente somos um;
Quem tal mistério sondará?

2 Teu corpo deste Tu por mim
Pra eu de Ti participar;
Vertido o sangue Teu por mim
Pra dos pecados me livrar.

3 Mudaste em ressurreição,
Vieste qual Espír’to a mim;
De Ti me encher é Teu querer,
Riquezas Tuas tenho assim.

4 Ante os símbolos aqui
Nós vemos Teu amável ser;
Mui gratos pelo plano Teu
Lembramos todo o Teu sofrer.

5 O partilhar do vinho e pão
Ao Teu dulçor nos faz chegar;
No espír’to recebendo a Ti,
Teu próprio ser nos vem saciar.

6 Comer, beber queremos mais,
E Te ganhar no interior,
Até, mui plenos, ter de Ti
Real recordação, Senhor.
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