
ESBOÇOA igreja como Corpo de Cristo:
o organismo misterioso

na economia neotestamentária de Deus

Leitura bíblica: Ef 1:22-23; 4:4-6, 11-16, 22-24, 30; 5:25b-27, 29;
Rm 8:2-13; 12:4-8

I. A roda grande e giratória da economia de Deus tem o
Corpo de Cristo por eixo:
A. O mover da economia de Deus do Novo Testamento é

como a rotação de uma grande roda (cf. Ez 1:15-21).
B. Essa roda giratória na economia de Deus tem o Corpo de

Cristo por eixo:
1. Todo o mover e obra de Deus hoje estão unidos ao

Corpo de Cristo e são para o Corpo de Cristo (Ef
1:22-23).

2. A Nova Jerusalém, como consumação final da obra
de Deus, é o eixo do mover de Deus em todo o uni-
verso (Ap 21:2, 11; 22:1).

II. O Corpo de Cristo como eixo da economia de Deus é
o organismo do Deus Triúno:
A. A igreja não é uma organização fabricada pelo homem, é

um organismo produzido pelo Deus Triúno como vida.
B. A videira verdadeira, uma figura de Cristo, é um orga-

nismo através do qual o Deus Triúno cumpre a Sua eco-
nomia eterna (Jo 15:1):
1. Uma árvore que tenha vida é orgânica e pode frutifi-

car.
2. Uma mesa de madeira, que não tem vida, é organi-

zacional e não pode frutificar.
C. Esse organismo divino é a estrutura da união e mesclar

de todos os crentes com o Deus Triúno (Ef 4:4-6):
1. O Pai é a pessoa que é sobre todos (que administra e

cuida), por meio de todos (que penetra e une) e em
todos (que habita e vive) (Ef 4:6).

2. O Filho é o elemento de vida; ao crerem, os crentes
são unidos ao elemento da nova vida de Cristo e,
através do batismo, eles são separados do elemento
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da velha vida adâmica (Ef 4:5).
3. O Espírito é a essência de vida; o Espírito da vida de

Cristo é a essência do Corpo de Cristo e a esperança
é a saturação do Corpo de Cristo com o esplendor
dessa essência para que o Corpo de Cristo entre na
glória da vida de Cristo (Ef 4:4; Cl 1:27).

D. A mudança metamórfica desse organismo divino é o
mesclar de Deus com o homem (Ef 4:22-24):
1. Essa mudança metamórfica consiste em despojar-se

do velho homem que se corrompe segundo as concu-
piscências e em revestir-se do novo homem que foi
criado segundo Deus (Ef 4:22, 24).

2. Essa mudança metamórfica ocorre mediante a reno-
vação dos crentes no espírito da sua mente (Ef 4:23).

3. Essa mudança metamórfica ocorre mediante a re-
denção pela saturação do Espírito Santo de Deus
como selo (Ef 4:30).

4. Essa mudança metamórfica ocorre pelo nutrir, san-
tificar e lavar da palavra da vida de Cristo (Ef
5:25b-27, 29):
a. Nutrir fornece o suprimento em vida e propor-

ciona, ao mesmo tempo, o cuidado caloroso,
terno e amoroso.

b. Ser santificado é ser separado para Deus e ser
saturado com Deus sendo, assim, transformado
(Ef 5:26a).

c. Lavar remove manchas e rugas para que o orga-
nismo divino se torne santo e glorioso.

E. O crescimento desse organismo divino e a edificação
orgânica do organismo efetuada por si mesmo ocorrem
na vida divina (Ef 4:11-16):
1. Os que são dotados nesse organismo divino aperfei-

çoam os outros para serem iguais a eles, a fim de
fazerem a obra do ministério para a edificação orgâ-
nica do Corpo de Cristo (Ef 4:11-12).

2. O crescimento desse organismo divino na vida di-
vina equivale à edificação orgânica do organismo
efetuada por si mesmo na vida divina (Ef 4:13b-16):
a. Precisamos apegar-nos à verdade em amor e
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crescer em tudo na Cabeça, Cristo (Ef 4:13b,
15).

b. Da Cabeça, todo o Corpo, bem ajustado e entre-
laçado por meio de toda junta do rico supri-
mento, e por meio da operação na medida de
cada parte, realiza o crescimento gradual para
a edificação orgânica de si mesmo em amor (Ef
4:16).

F. O viver desse organismo divino é o viver corporativo e
orgânico do Corpo de Cristo (Rm 12:5):
1. Todos os membros vivem juntos tomando Cristo

como vida (Cl 3:3-4a).
2. Todos os membros cuidam uns dos outros (1Co

12:25-27).
3. Esse é um viver orgânico produzido pela união e

mesclar do Deus Triúno com o homem tripartido
(Rm 8:2-13):
a. A lei do Espírito da vida é a chave para o orga-

nismo misterioso da economia neotestamentá-
ria de Deus; podemos cooperar com essa lei
orando e tendo um espírito de dependência (Rm
8:2; 1Ts 5:17).

b. Por meio da lei do Espírito da vida, primeiro o
nosso espírito foi vivificado pelo Espírito de
Cristo (Rm 8:2, 9-10).

c. Em seguida, a mente da nossa alma é vivificada
pelo espalhar do Espírito de Deus (Rm 8:6b).

d. Finalmente, o nosso corpo mortal é vivificado
pelo Espírito de Deus que habita interiormente
(Rm 8:11).

e. Por isso, temos de pôr a nossa mente no espírito,
andar segundo o espírito e fazer morrer as prá-
ticas do corpo por meio do Espírito de Deus que
habita interiormente (Rm 8:6b, 4b, 11, 13).

G. O serviço desse organismo divino é o serviço orgânico
corporativo do Corpo de Cristo (Rm 12:4-8):
1. Todos os membros são necessários (1Co 12:14-22).
2. Cada membro funciona organicamente segundo a

operação na medida de cada parte.
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2. Esse serviço é o serviço orgânico do sacerdócio neo-
testamentário do evangelho (1Pe 2:5, 9):
a. Temos de pregar o evangelho para salvar peca-

dores e oferecê-los como sacrifícios a Deus (Rm
15:16).

b. Temos de nutrir os crentes e ajudá-los a crescer
para que eles possam oferecer-se a Deus como
sacrifícios vivos (Jo 21:15; 1Pe 2:2; Rm 12:1).

c. Temos de aperfeiçoar os santos para que reali-
zem a obra do ministério, para a edificação
orgânica do Corpo de Cristo (Ef 4:11-16).

d. Temos de levar os santos a profetizar, a falar
por Deus, para a edificação orgânica da igreja
(1Co 14:1, 3-5, 12, 24, 31).

e. Temos de nos esforçar e lutar em toda a sabedo-
ria para que apresentemos a Deus todos os san-
tos maduros em Cristo (Cl 1:28-29).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Se tivermos algum conhecimento da história mundial e dedicar-
mos algum tempo ao estudo das profecias do Antigo Testamento,
temos de nos inclinar e adorar o Senhor porque tudo o que existe no
universo e todas as situações mundiais, sejam elas políticas,
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Suprimento Matinal

Ez
1:15

Vi os seres viventes; e eis que havia uma roda na terra,
ao lado de cada um deles.

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.

[Em Ezequiel 1],vemos quatro rodas que giram.(…) O mover da
economia de Deus do Novo Testamento é como a rotação de uma
grande roda (cf. Ez 1:15-21). Hoje em dia (…) as pessoas, por toda
parte, falam de democracia. Essa é uma grande mudança. Quando
regressamos à Bíblia,vemos no início de Apocalipse a cena do trono
no céu.Logo em seguida,vemos o mover que decorre na terra repre-
sentado pelos quatro cavalos (Ap 6:1-8 e notas). O primeiro é o
cavalo branco que, juntamente com o seu cavaleiro, simboliza a
propagação do evangelho. É ele que lidera o mover na terra.
Quando observamos a situação mundial, especialmente as mudan-
ças na Europa Oriental, sabemos que esse é o girar da grande roda
da era. No entanto, devemos lembrar-nos que estamos numa roda
ainda maior,que é o mover da economia neotestamentária de Deus.

Sabemos que todas as rodas têm um eixo e o eixo é o centro da
roda. A roda grande e giratória da economia de Deus tem o Corpo
de Cristo por eixo e centro. Num sentido, segundo a verdade, pode-
mos dizer que o eixo é Cristo, mas, no que se refere à economia neo-
testamentária de Deus, o eixo é a igreja, o Corpo de Cristo. É por
isso que dizemos que a roda giratória tem o Corpo de Cristo por
eixo. Isso significa que todo o mover e obra de Deus, hoje, estão uni-
dos à igreja e são para a igreja, o Corpo de Cristo (Ef 1:22). (The
Mysteries in God’s New Testament Economy, pp. 62-63)

militares, industriais, comerciais, científicas ou estejam ligadas à
educação, têm o Corpo de Cristo por centro. Todas elas estão unidas
ao Corpo de Cristo e são pelo Corpo de Cristo.

Mudamo-nos da China continental para Taiwan na segunda
metade de 1949. A situação mundial era tensa. Decidimos esquecer
tudo e aproveitar a oportunidade para propagar o evangelho.Primei-
ro, imprimimos grandes quantidades de folhetos tendo em conta a
população de Taipé. Dividimos a cidade em distritos segundo as ruas
e distribuímos os folhetos de casa em casa. Em segundo lugar, fize-
mos grandes cartazes sobre o evangelho e afixamo-los nas estações
ferroviárias, cruzamentos e noutros locais importantes. Até os afixa-
mos junto às portas das casas dos irmãos. Em terceiro lugar, envia-
mos equipes para promover uma atmosfera de evangelho nas ruas
grandes e pequenas. Além disso, todas as semanas, fomos ao New
Park pregar o evangelho.Fizemos isso durante quatro ou cinco anos e
o número aumentou de trezentos ou quinhentos para quarenta ou
cinquenta mil. Nenhum de nós foi afetado pela situação mundial.
Desde então até agora, depois de muitas épocas de tempestade e
chuva, Taiwan ainda está sólido como uma rocha e teve alguns resul-
tados milagrosos nos últimos anos. Creio que todos esses aconteci-
mentos são para o mover do evangelho de Deus. Sabemos que a
situação mundial é, na íntegra, para o Corpo de Cristo.

Além disso, a Nova Jerusalém, a consumação final da obra de
Deus,é o eixo do mover de Deus em todo o universo (Ap 21:2,11;22:1).
O universo está repleto do mover de Deus e o resultado final desse
mover é a Nova Jerusalém. A igreja hoje é uma miniatura da Nova
Jerusalém no futuro e a restauração do Senhor na terra representa a
Sua igreja. É por isso que tenho um forte encargo durante esta confe-
rência para, mais uma vez, ter comunhão com todos vocês acerca da
igreja como organismo misterioso da economia neotestamentária de
Deus. (The Mysteries in God’s New Testament Economy, pp. 63-64)

Leitura adicional: The Mysteries in God’s New Testament Economy,
“Prefácio à Conferência”

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Todas as coisas cooperam e se coordenam para o Corpo de Cristo.
O Corpo não é uma organização fabricada pelo homem, é um orga-
nismo produzido pelo Deus Triúno como vida. Portanto, a igreja,
como Corpo de Cristo não é uma congregação,mas um Corpo.Ela não
é uma organização humana, mas o organismo do Deus Triúno.

[Uma] mesa de madeira é uma organização morta. Ela não pode
mover-se. Eu sou um organismo vivo e sou dinâmico. Cada parte de
mim está em funcionamento.O velho sistema do cristianismo anulou
todas as funções orgânicas dos cristãos. (…) Eles não podem funcio-
nar e são como os que não têm vida espiritual. Tudo o que resta é um
sistema de clérigos e leigos. Na restauração do Senhor, temos de der-
rubar isso para que todos os crentes se tornem vivos e funcionem
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Suprimento Matinal

Ef
4:4-6

Um só Corpo e um só Espírito, como também fostes
chamados em umasóesperançadovossochamamento;
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.

Jo
15:1

Eu sou a videira verdadeira, e Meu Pai é o agricultor.

O Corpo de Cristo, como eixo da economia de Deus, é o orga-
nismo do Deus Triúno. Isso não é insignificante. Segundo Efésios
4:4-6, podemos dizer que o Deus Triúno está no Corpo de Cristo
hoje. Aqui, menciona-se um só Corpo, um só Espírito, um só Senhor
e um só Deus, que é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Segundo o entendimento humano, o Deus Triúno está no céu, mas
segundo a revelação da Bíblia, (…) o Deus Triúno está no Corpo.
(…) É verdade que o Deus Triúno está no céu, mas principalmente
(…) Ele trabalha no Corpo de Cristo. Hoje, o Deus Triúno faz ape-
nas uma obra central, que é a edificação do Corpo de Cristo. Tudo o
que Deus faz no universo tem em vista essa obra central. (…) Se
verdadeiramente tivermos essa revelação, a nossa vida e serviço
serão absolutamente diferentes. (The Mysteries in God’s New Tes-
tament Economy, p. 64)

para que o Corpo orgânico se expresse.
A vida espiritual que existe em cada pessoa salva tem capacida-

des inerentes à sua natureza. Segundo a sua capacidade, ela gosta de
mover-se, funcionar e servir o Senhor. Aparentemente, as reuniões
em que um fala e todos ouvem é apelativa ao gosto cristão. Na ver-
dade, porém, a capacidade que existe na natureza de um cristão não
gosta disso. Todos os que o sabem (…) são a favor do falar mútuo e do
ouvir mútuo, porque o falar mútuo e o ouvir mútuo são compatíveis
com a capacidade da nossa vida espiritual.

O corpo humano é um organismo vivo. É por isso que tem de ser
ativo.Quanto menos se mover,mais facilmente ficará doente.Quanto
mais se mover, mais saudável se tornará. Enquanto praticávamos a
nova maneira durante os últimos cinco anos, o estudo que fizemos
permitiu tirar uma conclusão com quatro passos: 1) pregar o evange-
lho para salvar pecadores; 2) nutrir os novos nas suas casas; 3) esta-
belecer reuniões de grupo tendo em vista o aperfeiçoamento mútuo; e
4) todos devem profetizar na reunião de domingo para liberar as
riquezas de Cristo e suprir os membros, resultando isso na edificação
do Corpo de Cristo. Esses quatro passos são (…) bíblicos e são compa-
tíveis com a capacidade da nossa vida espiritual. Por causa disso,
temos de promovê-los hoje para que todos os irmãos e irmãs (…) pos-
sam desenvolver a capacidade da sua vida espiritual e se tornem
membros vivos e que funcionam.

A videira verdadeira em João 15 (…) é o organismo da economia
eterna do Deus Triúno. O Senhor Jesus é a árvore. Nós somos os
ramos. Quando nos unimos e mesclamos com Ele, nós nos tornamos o
organismo do Deus Triúno. O Deus Triúno opera e trabalha nessa
videira verdadeira hoje. Por isso, não devemos desprezar-nos, pois
somos o Corpo de Cristo. Participamos da videira verdadeira que o
Deus Triúno está cultivando. (…) A restauração do Senhor leva a
cabo o mesclar do Deus Triúno com esse organismo para que Ele viva,
opere e trabalhe aqui a fim de que a roda da Sua economia gire. (The
Mysteries in God’s New Testament Economy, pp. 65-66)

Leituraadicional:TheMysteries inGod’sNewTestamentEconomy,cap.3

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Em seguida,consideremos a mudança metamórfica desse organismo:
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Suprimento Matinal

Ef
4:22-24

Que (…) vos despojeis do velho homem, (…) e que sejais
renovados no espírito da vossa mente e vos revistais do
novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e
santidade da realidade.

5:25-27 Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo
amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la,
purificando-a pelo lavar da água na palavra, a fim de
apresentar a igreja a Si mesmo gloriosa, sem mancha
nem ruga nem qualquer coisa semelhante, mas santa e
sem defeito.

Esse organismo é a estrutura da união e mesclar de todos os
crentes com o Deus Triúno (Ef 4:4-6). Isso é verdadeiramente
tremendo. Nós que cremos Nele agora podemos ser unidos e mes-
clados com Ele. Nessa estrutura de união e mesclar, Deus Pai é a
pessoa. Ele é sobre todos, ou seja, administra e cuida de todos, é
por meio de todos, ou seja, penetra e une todos, e está em todos,
ou seja, habita e vive em todos. Além disso, Deus Filho é o ele-
mento e o fator de vida. Através do batismo, nós, crentes, fomos
separados do elemento da velha vida adâmica e, ao crermos,
fomos unidos ao elemento da nova vida de Cristo. Além disso,
temos Deus Espírito como a essência de vida. O Espírito da vida
de Cristo é a essência do Corpo de Cristo. A esperança é a satura-
ção do Corpo de Cristo com o esplendor dessa essência para que o
Corpo de Cristo entre na glória da vida de Cristo (Cl 1:27). Agora,
todos nós estamos no organismo do Deus Triúno. Cristo, que é o
Espírito da vida, satura-nos continuamente com a Sua essência
até expressarmos o esplendor dessa essência, que é a redenção
do nosso corpo em glória. (The Mysteries in God’s New Testament
Economy, p. 67)

o mesclar de Deus com o homem (Ef 4:22-24). Embora o Corpo de
Cristo tenha sido cortado da velha criação, a “pele” da velha criação
ainda não foi completamente eliminada. Ainda é necessário haver
uma mudança metamórfica, que consiste em despojar-se do velho
homem que se corrompe segundo as concupiscências e em revestir-se
do novo homem que é criado segundo Deus em justiça e santidade da
realidade. Portanto, todos os dias nos despojamos do velho homem e
nos revestimos do novo homem. Quanto mais nos despojamos do
velho homem, mais nos revestiremos do novo homem. Essa mudança
metamórfica ocorre mediante a renovação no espírito da mente dos
crentes. Quando o Espírito de Deus satura continuamente a nossa
mente, temos o espírito da nossa mente. É nesse espírito que somos
renovados e transformados.

Essa mudança metamórfica do organismo, o mesclar de Deus com
o homem, também ocorre mediante a redenção pela saturação do
Espírito Santo de Deus como selo (Ef 4:30). Quanto mais o Espírito
Santo nos satura, mais o nosso corpo é redimido. As partes do nosso
ser que ainda não foram saturadas com esse selo ainda não foram
redimidas. O Espírito Santo está em nós como selo. Desde o dia em
que fomos salvos que Deus nos tem selado com o Seu elemento com o
objetivo de saturar todo o nosso ser até que o nosso corpo seja plena-
mente transformado e redimido. Esse tipo de mudança metamórfica
também ocorre pelo nutrir, santificar e lavar da palavra da vida de
Cristo (Ef 5:25b-27, 29). Na palavra do Senhor, não há apenas a água
que lava, mas também o elemento que nutre e o poder santificador. O
nutrir fornece o suprimento em vida e proporciona o cuidado calo-
roso, terno e amoroso. A santificação separa-nos para Deus e trans-
forma-nos. O lavar remove manchas e rugas para que o organismo
divino se torne santo e glorioso. (The Mysteries in God’s New Testa-
ment Economy, pp. 67-68)

Leitura adicional: A Thorough View of the Body of Christ, cap. 2

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

A lição que aqueles que trabalham para o Senhor têm mais dificul-
dade em aprender é não ter uma obra com caráter de organização,mas
ter uma obra orgânica.Muitas vezes,a forma como nutrimos e aperfei-
çoamos os outros são métodos meramente organizacionais. Apenas
acrescentamos algo aos outros.Devemos aprender com Paulo,que aju-
dou os outros a crescer em vida.Em 1 Coríntios 3:6,ele disse: “Eu plan-
tei, Apolo regou; mas Deus fez crescer”. Precisamos dessa percepção e
atitude, se quisermos ter uma obra orgânica. Não devemos depender
dos nossos próprios métodos. Somos apenas os que plantam e regam.
Apenas podemos fazer o que nos compete: nutrir os outros, ter
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Suprimento Matinal

Ef
4:11-12

E Ele mesmo concedeu alguns (…) tendo em vista o
aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do Corpo de Cristo.

15-16 …Apegando-nosàverdadeemamor,cresçamosemtudo
Naquele que é a Cabeça, Cristo, de quem todo o Corpo,
bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do
rico suprimento e por meio da operação segundo a me-
dida de cada parte, realiza o crescimento do próprio
Corpo para a edificação de si mesmo em amor.

Consideremos o crescimento desse organismo divino e a edificação
orgânica do organismo realizada por si mesmo (Ef 4:11-16). Nesse
organismo, os que são dotados aperfeiçoam os outros para que estes
também se tornem dotados e possam fazer a obra do ministério para a
edificação orgânica do Corpo de Cristo. Além disso, o crescimento
desse organismo na vida divina equivale à edificação orgânica do
organismo realizada por si mesmo na vida divina. Quando um bebê
nasce tem de crescer e cresce porque bebe leite. Esse crescimento é a
edificação e tanto o crescimento como a edificação são funções orgâni-
cas.Edificar uma casa é algo que foi organizado e não é orgânico.Edi-
fica-se uma casa juntando-se materiais diferentes. Uma casa é um
edifício organizado, mas o nosso corpo não é assim. Ele é edificado
organicamente. Não é edificado adicionando-se alguma carne ou pele
exteriormente, mas é edificado pelo crescimento de si mesmo através
de comer.(TheMysteries inGod’sNew Testament Economy,pp.68-69)

comunhão e orar com eles e supri-los com algumas palavras de vida.
Nas profundezas do nosso ser, ainda nos voltamos para o Deus que dá
vida a fim de que Ele opere no homem. Assim, não adicionamos nada
ao homem, mas suprimos os outros a partir do interior para que eles
cresçam em vida e sejam edificados.

Quando conduzimos e ajudamos os outros, temos de lhes indicar um
caminho para aprenderem a prática de reter a verdade em amor e de
crescer em todas as coisas Naquele que é a Cabeça, Cristo. Assim, eles
poderão tocar e desfrutar Cristo e Cristo terá o lugar preeminente neles.
Então,eles crescerão e serão edificados.Assim,da Cabeça, todo o Corpo,
sendo ajustado por meio de toda junta do suprimento, e entrelaçado por
meio da operação na medida de cada parte,crescerá gradualmente para
a edificação orgânica de si mesmo em amor. Portanto, rigorosamente
falando, não somos nós que edificamos. Nós apenas damos aos outros
um pequeno suprimento, por meio do qual eles crescem e são edificados
organicamente.(TheMysteries in God’sNew Testament Economy,p.69)

Ao nascer, um bebê é perfeito organicamente, isto é, o recém-nas-
cido tem todos os órgãos necessários.Contudo,uma criança não é fun-
cionalmente perfeita ao nascer. Organicamente falando, a mãe não
pode ajudar o filho, pois não pode adicionar nenhum órgão a ele. Mas
pode ajudá-lo funcionalmente alimentando-o, para que ele cresça
normalmente. (…) Esse princípio também se aplica à igreja como o
novo homem. Em Efésios 2:15 vemos a criação do novo homem orga-
nicamente,mas em 4:13-16 vemos o aperfeiçoamento do novo homem
em relação à sua função.

O nosso crescimento em vida é crescer na Cabeça, Cristo, mas
nossa função no Corpo é funcionar a partir Dele. A frase “de cada
parte” refere-se a todo membro do Corpo. Todo membro do Corpo de
Cristo tem sua própria medida que opera para o crescimento do
Corpo.O Corpo efetua o crescimento de si mesmo por meio das juntas
de suprimento e das partes operantes. O crescimento do Corpo é o
aumento de Cristo na igreja, que resulta na edificação do próprio
Corpo. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 884-885)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Efésios, mens. 80, 92

Iluminação e inspiração:
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A lei do Espírito da vida é a chave para o misterioso organismo na
economia neotestamentária de Deus.O misterioso organismo na eco-
nomia neotestamentária é uma questão de Cristo ser nossa vida (Cl
3:4a). Onde há vida, há uma lei. Sem a lei da vida, o que temos são
apenas regulamentos e ordenanças exteriores.

Em todo o universo, a lei maior e mais elevada é aquela em que o

SEMANA 6 — DIA 5 106

Suprimento Matinal

Rm
12:5

Assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em
Cristo, e individualmente membros uns dos outros.

8:2 Porque a lei do Espírito da vida me livrou, em Cristo
Jesus, da lei do pecado e da morte.

Cl
3:3-4

Porque morrestes, e a vossa vida está oculta junta-
mente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa
vida, for manifestado, então vós também sereis mani-
festados com Ele em glória.

Finalmente, atentemos no viver e serviço desse organismo. O
viver desse organismo é o viver corporativo e orgânico do Corpo de
Cristo (Rm 12:5). Todos os membros vivem juntos tomando Cristo
como vida (Cl 3:3-4a) e todos os membros cuidam uns dos outros
(1Co 12:25-27). Esse tipo de viver também é um viver orgânico pro-
duzido pela união e mesclar do Deus Triúno com o homem tripar-
tido (Rm 8:2-13). Somos homens constituídos por três partes. Por
meio da lei do Espírito da vida, primeiro o nosso espírito foi vivifi-
cado pelo Espírito de Cristo. Em seguida, a mente da nossa alma é
vivificada pelo espalhar do Espírito de Deus. Finalmente, o nosso
corpo mortal é vivificado pelo Espírito de Deus que habita interior-
mente. (…) Por isso, temos de pôr a nossa mente no espírito, andar
segundo o espírito e fazer morrer as práticas do corpo por meio do
Espírito de Deus que habita interiormente. Esse é o viver do
homem tripartido mesclado com o Deus Triúno.Ele é o Habitante e
nós somos a Sua habitação. Ele e nós estamos mesclados como um
só. Vivemos juntos para nos tornarmos o Corpo orgânico de Cristo.
(The Mysteries in God’s New Testament Economy, p. 70)

Deus Triúno é a lei, porque o Deus Triúno é a lei mais elevada, mais
rica e melhor. Não há nenhuma vida que seja mais elevada nem
melhor do que o Deus Triúno. Portanto, não há nenhuma lei que seja
mais elevada nem melhor do que o Deus Triúno como lei. (…) Aquilo
de que Romanos 8:2-13 fala é, na verdade, essa lei. O versículo 2 diz
claramente que a lei do Espírito da vida nos libertou. Depois disso,
fala de o Deus Triúno processado Se trabalhar em nós, o homem tri-
partido. Primeiro, Ele entra no nosso espírito para tornar o nosso
espírito vida (v. 10). Depois, Ele satura a nossa mente, para que a
nossa mente também se torne vida (v. 6). Finalmente, Ele espalha-se
para o nosso corpo a partir da alma à qual a nossa mente pertence,
dando vida ao nosso corpo mortal (v.11).O propósito de o Deus Triúno
Se dispensar ao nosso ser dessa maneira não é meramente para ser
vida, mas para ser uma lei.

Deus Pai é a fonte da vida no Corpo de Cristo. Isso resulta em
Deus Filho ser o elemento de vida do Corpo de Cristo e, como o ele-
mento do Corpo de Cristo,Deus Filho traz Deus Espírito como a capa-
cidade do Corpo de Cristo. Primeiro, temos a fonte; depois, temos o
elemento;e, finalmente, temos a capacidade.A fonte é Deus Pai,o ele-
mento é Deus Filho e a capacidade é Deus Espírito. Os três são, na
verdade, apenas um. Hoje, no nosso viver e serviço, não podemos
fazer nada nem alcançar nada sem essa capacidade. (…) Na quali-
dade de cristãos, a chave para o nosso viver e serviço no Corpo de
Cristo depende dessa capacidade da lei do Espírito da vida.

Cristo é o elemento de vida do Corpo de Cristo e o Espírito de vida
é a essência desse elemento. Essa essência torna-se a lei no Corpo de
Cristo, que é a capacidade inata do Corpo de Cristo. (…) O organismo
misterioso de Deus é plenamente uma questão de Cristo ser a nossa
vida. Essa vida é o elemento do Corpo orgânico de Cristo. A essência
que vem com esse elemento é o Espírito da vida. O Espírito da vida,
como a essência, torna-se a lei no Corpo de Cristo, que é o poder inato
do Corpo. (The Mysteries in God’s New Testament Economy,pp.78-81)

Leitura adicional:The Mysteries in God’s New Testament Economy, cap.
4; A Thorough View of the Body of Christ, cap. 3

Iluminação e inspiração:
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Além disso,o serviço do organismo é o serviço orgânico do sacerdó-
cio neotestamentário do evangelho (1Pe 2:5, 9). Esse serviço envolve
pregar o evangelho para salvar pecadores, oferecendo-os como sacri-
fícios a Deus (Rm 15:16). Em seguida, é necessário nutrir os crentes e
ajudá-los a crescer para que eles possam oferecer-se a Deus como
sacrifícios vivos (Jo 21:15; 1Pe 2:2; Rm 12:1). Além disso, há o aperfei-
çoamento dos santos para que realizem a obra do ministério, para a
edificação orgânica do Corpo de Cristo (Ef 4:11-16).

Também temos de levar os santos a profetizar, a falar por Deus,
para a edificação orgânica da igreja (1Co 14:1, 3-5, 12, 24, 31). Esses
são os quatro passos na prática da nova maneira. (…) Portanto, todos

SEMANA 6 — DIA 6 108

Suprimento Matinal

Rm
12:4

Pois assim como em um só corpo temos muitos mem-
bros, e nem todos os membros têm a mesma função.

6-8 E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi
dada: se profecia, profetizemos segundo a proporção
da fé; se serviço, sejamos fiéis no serviço; ou o que
ensina, seja fiel no ensino; ou o que exorta, faça-o com
exortação; o que contribui, com simplicidade; o que
lidera, com diligência; o que exerce misericórdia, com
alegria.

O serviço desse organismo é o serviço orgânico e corporativo do
Corpo de Cristo (Rm 12:4-8). O viver é corporativo e o serviço tam-
bém é corporativo. É semelhante ao nosso corpo: nele não há nada
que não seja corporativo.Quer fale,quer se mova, tudo se faz corpo-
rativamente. O mesmo também é verdade no que se refere ao ser-
viço no Corpo de Cristo. Portanto, nesse serviço, todos os membros
são necessários (1Co 12:14-22). Além disso, cada membro funciona
organicamente segundo a operação da sua medida (Ef 4:16b). Uma
vez que somos membros no Corpo de Cristo, todos nós somos neces-
sários e todos nós temos a nossa função. Assim que cumprirmos a
nossa função no Corpo, teremos o serviço orgânico e corporativo.
(The Mysteries in God’s New Testament Economy, pp. 70-71)

nós temos de ser como o apóstolo Paulo, que se esforçava e lutava em
toda a sabedoria para apresentar a Deus todo homem maduro em
Cristo (Cl 1:28-29).Esse é o serviço orgânico do Corpo de Cristo.É um
serviço para todos e está no sacerdócio.

No organismo do Deus Triúno, quer seja no viver ou no serviço,
quer seja o crescimento ou a edificação, tudo é orgânico e deve ser
orgânico.

Gálatas 2:20 diz: “Estou crucificado com Cristo; logo, já não sou eu
quem vive”. O nosso velho homem, o primeiro marido (Rm 7:2), foi
crucificado (Rm 6:6).Não somos pertença nossa e já não vivemos para
a lei. Tornamo-nos a esposa de Cristo e tornamo-nos dependentes de
Cristo. Por isso, já não somos nós que vivemos. Devemos parar todo o
nosso esforço e luta. Quando paramos e largamos tudo a que nos
agarramos, já não somos nós que vivemos.Em seguida,no nosso viver
e serviço, colaboramos espontaneamente com a operação da lei do
Espírito da vida em nós, cooperando com ela. Depois, os dois, isto é, a
lei e nós, agem como um só homem, em que o exterior está em harmo-
nia com o interior (Gl 5:16a, 25). Nem trabalhamos sozinhos nem
abdicamos completamente de trabalhar. Antes, cooperamos com a lei
do Espírito da vida interiormente, cumprindo as exigências dessa lei,
colaborando com a operação da lei interior e desenvolvendo esponta-
neamente a capacidade dessa lei.Para isso, temos de cooperar ao orar
e ao ter um espírito de dependência, mantendo assim comunhão com
o Senhor da vida e com o Senhor da obra (1Ts 5:17; Ef 6:17-18).
Quando continuamos a viver na comunhão com o Senhor, que é o
Espírito da vida que está no nosso interior e a lei que está no Corpo de
Cristo, teremos o genuíno viver e o genuíno serviço do Corpo de
Cristo. Isso fará com que cresçamos em vida,sejamos enchidos com os
dons da vida e desenvolvamos as funções orgânicas para a edificação
do Corpo de Cristo tendo em vista o cumprimento da economia neo-
testamentária de Deus. (The Mysteries in God’s New Testament
Economy, pp. 71, 83)

Leitura adicional: A Thorough View of the Body of Christ, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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HINO Hinos, n.º 378

1 De Cristo a Igreja
É o Corpo e expressão,

Também é onde o Pai faz
A Sua habitação;

É o ajuntamento
Dos que o Senhor chamou,

É Deus mesclado ao homem
Que para Si criou.

2 A Igreja foi eleita
Bem antes da criação,

Co’o sangue do Cordeiro
Obteve redenção;

A morte no Calvário
Da terra a libertou,

Tem posição celeste,
Caráter superior.

3 A Igreja é o Novo Homem
Da nova criação,

Do Cristo ressurreto
Gerada foi então.

E Deus, em Seu Espír’to
Pra sempre a batizou;

A água da Palavra
É que a santificou.

4 Seu conteúdo e vida
É Cristo, o Senhor,

Também é Seu Cabeça,
Glorioso Possuidor;

Com Cristo a Igreja
Já ascendeu aos céus,

E tudo está sujeito
Debaixo dos seus pés.

5 Da Igreja o fundamento
Somente Cristo é;

Jamais o homem pode
Lançar outro qualquer;

Divina como Cristo,
A Igreja é assim,

Em todas as maneiras,
Em tudo seu, enfim.
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6 Já provam, pelo Espír’to,
Os muitos membros seus

A morte no Calvário
Do velho Adão, do “eu”;

Então, edificados
Na vida do Senhor,

Se tornam ouro, prata
E pedras de valor.

7 Na Igreja a unidade
Do Espírito está:

Um Corpo, um Espír’to
Uma esperança há,

Um só Senhor, uma fé,
E um batismo só,

Um Deus e Pai de todos,
Que está em todos nós.
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