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1Co Porque, assim como o corpo é um e tem muitos
12:12 membros, e todos os membros, embora sendo
muitos, são um só corpo, assim também é o Cristo.
Cl … Retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, (…)
2:19 cresce com o crescimento de Deus.
O Corpo de Cristo
O Corpo de Cristo É a Expressão de Cristo

O Novo Testamento nos diz enfaticamente que a igreja é o
110
Corpo de Cristo (Ef 1:22-23; Rm 12:5; 1Co 12:12). A função do
Corpo é ser a expressão plena de Cristo. Não podemos manifestar
nossa personalidade por meio de um membro isolado do corpo,
como orelhas, boca, olhos, mãos ou pés. Da mesma maneira,
Cristo não pode manifestar Sua personalidade por meio de
nenhum membro individual de Seu Corpo. É preciso todo o Corpo
para manifestá-Lo. (…) Hoje Ele se revela por meio da igreja.
Esse é o Cristo corporativo. Antes, Cristo era expresso individual111
mente; agora é expresso coletivamente. Dessa forma, Cristo não
é apenas a Cabeça, mas também o Corpo. Primeira Coríntios
112
12:12 (…) diz-nos claramente que o Corpo é Cristo. Todos os
crentes de Cristo estão organicamente unidos a Ele e constituídos
com Sua vida e Seu elemento para se tornar Seu Corpo, um organismo, para expressá-Lo. Portanto, Ele não só é a Cabeça, mas é
também o Corpo. Como nosso corpo físico tem muitos membros,
113
porém é um só, assim também é Cristo.
O Corpo Cresce com o Crescimento de Deus

Se tivermos a luz da revelação clara do Novo Testamento,
veremos que a igreja (…) é um organismo vivo, o Corpo, com
114
Cristo como a única Cabeça. Em [Colossenses] 2:19, Paulo diz:
“Retendo a Cabeça…”. Reter a Cabeça equivale a permanecer
em Cristo. É claro, reter Cristo como a Cabeça indica que não
estamos separados ou cortados Dele (…). Reter a Cabeça é
permanecer em Cristo sem impedimento entre nós e Ele.
As palavras da qual no versículo 19 indicam que algo f lui da
Cabeça para fazer o Corpo crescer. O crescimento do Corpo
depende do que provém de Cristo como a Cabeça, assim como o
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crescimento de uma planta depende do que entra nela a partir do
solo. Se uma planta não absorver nutrientes do solo, não pode
crescer. Do mesmo modo, se não recebemos o que provém de
Cristo como a Cabeça, o Corpo não pode crescer. Reter a Cabeça,
portanto, equivale a estar radicado em Cristo [2:7] como o solo.
[Além disso,] em 2:19 Paulo diz que o Corpo “cresce com o
crescimento de Deus”.115 Em Si mesmo Deus não tem a necessidade de crescer, pois é totalmente completo e perfeito. Em nós,
porém, Ele necessita crescer. A medida de Cristo em nós é muito
pequena, e a quantidade de Cristo, muito pouca. Necessitamos
mais de Cristo. Necessitamos que Deus aumente em nós. 116
Agora precisamos perguntar de que forma Deus faz crescer.
(…) Deus dá o crescimento dando-Se a nós de maneira subjetiva.
Já que Deus dá o crescimento dessa forma, precisamos despender
tempo absorvendo-O. (…) Nosso contato com o Senhor não pode
ser apressado. Se estivermos com pressa, não seremos capazes de
absorver muito de Suas riquezas. Precisamos reservar um tempo
adequado para oração.117 Se quisermos crescer, precisamos aprofundar-nos na Palavra, alimentar-nos dela e exercitar o espírito
para orar e receber o Senhor todos os dias.118 Toda manhã
precisamos reservar um tempo adequado para absorver o Senhor.
Apesar de até mesmo dez minutos serem bons, é melhor desfrutá-Lo por trinta minutos ao início de cada dia. Se você
despender trinta minutos para absorver o Senhor e desfrutá-Lo
de manhã, não ficará incomodado com coisas negativas durante o
dia. As “moscas” e os “escorpiões” não o atormentarão, pois os
elementos do solo irão repeli-los.119 Não gaste tanto tempo na
mente, emoção e vontade, mas permaneça mais tempo no espírito
para adorar o Senhor, louvá-Lo, dar-Lhe graças e falar livremente
com Ele.120 Esqueça sua situação, sua condição, seus fracassos e
suas fraquezas, e simplesmente gaste tempo desfrutando o
Senhor. (…) Saiamos dos nossos pensamentos (…) abramo-nos
para o Senhor, exercitando o espírito para dizer: “Ó Senhor Jesus,
eu Te amo e Te adoro. Eu me entrego a Ti . Dou-Te meu coração e
tudo relativo a esse dia.”121
Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Ef Mas, apegando-nos à verdade em amor, cresça4:15-16 mos em tudo 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 medida de cada
parte, realiza o crescimento do próprio Corpo
para a edificação de si mesmo em amor.
Edificar o Corpo de Cristo pelo Crescimento em Vida

A igreja como o Corpo de Cristo é totalmente um assunto de
vida. (…) O Corpo de Cristo não é uma doutrina; é uma esfera.
122
Não é um ensinamento, mas uma vida. Essa vida é a vida
divina, a vida do Deus Triúno. (…) A edificação do Corpo de
Cristo depende totalmente do nosso crescimento nessa vida
123
maravilhosa.
O crescimento do Corpo de Cristo se dá quando os membros
crescem em tudo Naquele que é a Cabeça, Cristo, seguindo a
124
verdade em amor (Ef 4:15). A palavra verdade no versículo 15
denota o que é real. No universo, as coisas reais, verdadeiras,
são Cristo e a igreja. Somente falando a respeito de Cristo e a
igreja é que realmente manejamos a verdade. Isso quer dizer
que, embora possamos guardar-nos de dizer mentiras, ainda
assim podemos não falar a verdade. (…) Qualquer coisa fora de
Cristo e a igreja é vaidade e falsidade. (…) O livro de Eclesiastes diz que tudo é vaidade (1:2). (…) Dia após dia podemos falar
sobre muitas coisas. Contudo, se não falarmos de Cristo e a
125
igreja, estaremos manejando vaidade, e não a verdade. Aos
olhos de Deus, sempre que falamos algo que não é necessário,
seja algo bom ou ruim, aquilo é fofoca. A expressão bíblica para
fofoca é palavra inútil (Mt 12:36). Palavras inúteis são
palavras desnecessárias. Uma palavra inútil é uma palavra
inoperante, ineficaz, sem função positiva, imprestável, ociosa,
126
infrutífera e improdutiva. [Em Efésios 4:15] Paulo nos diz que
devemos crescer na Cabeça em todas as coisas. (…) Conforme
minha experiência, a questão mais difícil em que devemos
crescer em Cristo, a Cabeça, é em nosso falar. Salmos 141:3 diz:
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“Põe guarda, Senhor, à minha boca; vigia a porta dos meus
lábios”. Pelo fato de ser tão difícil controlar o nosso falar,
127
devemos fazer dessa a nossa oração também. Devemos, antes,
falar das coisas que nos levam a contatar Cristo e nos edificam
128
como Seu Corpo.
Não precisamos ser forçados a comportar-nos de certa
maneira baseados em regras. Precisamos crescer até estar em
129
Cristo. Algumas irmãs gastam bastante tempo para arrumar
o cabelo, e, mesmo assim, elas dizem que não têm tempo para o
reavivamento matinal. Isso mostra que elas precisam crescer
130
em Cristo quanto ao seu penteado. Precisamos crescer até
atingir o nível de estar em Cristo em tudo indo às compras,
comprando sapatos, gastando dinheiro e até mesmo ao escolher
131
um par de óculos.
Primeiramente, todos os santos têm de crescer na Cabeça
132
em todas as coisas. [Assim] recebemos nutrição da Cabeça na
qual crescemos, conforme indica o verbo suprir [Ef 4:16]. Por
meio do suprimento que vem da Cabeça, o Corpo cresce e se
133
134
edifica em amor. Paulo enfatiza que precisamos crescer. Se
135
não crescermos, não pode haver edificação. [Além do mais],
esse crescimento é devido ao fato de o Corpo ser ajustado por
meio do rico suprimento das juntas e ser entrelaçado pela
136
Essas juntas são os membros
operação de cada parte.
especialmente dotados, tais como os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres (v. 11). As partes são todos os
membros do Corpo. Por meio desses dois tipos de membros,
137
todo o Corpo é ajustado e entrelaçado para a edificação. Para
o ajuste das juntas e para o entrelaçamento de cada parte,
precisamos ministrar, dispensar, o rico suprimento a todas as
juntas e para cada uma das partes. Por meio desse rico
suprimento de Cristo, todos os membros do Corpo obterão a
nutrição com a qual crescerão em vida, [resultando na
138
edificação do Corpo].
Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Mas o que profetiza fala aos homens, edificação,
encorajamento e consolação.
… O que profetiza edifica a igreja.
Porque todos podeis profetizar, um de cada vez,
para todos aprenderem e todos serem encorajados.
Edificar o Corpo de Cristo pelo Profetizar

O desfrute de Cristo aperfeiçoa os dons espirituais dos
139
crentes por meio do crescimento em vida. Primeira Coríntios
14 enfatiza que o dom mais importante, o dom que sobrepuja
todos os outros, desenvolvido pelo nosso desfrute de Cristo, é a
140
profecia [v. 12]. Esse é o dom excelente, pois edifica a igreja
141
(14:4b-5). Sem o profetizar, não há possibilidade de edificar o
142
Corpo de Cristo.
Profetizar, em 1 Coríntios 14, não tem o sentido de prever ou
predizer. Profetizar é falar pelo Senhor, e ao falarmos pelo
Senhor, temos de expressá-Lo e infundi-Lo nas pessoas. Profetizar é dispensar para dentro de outros o próprio Cristo que
143
temos experimentado. [A prova de que isso não denota prever
ou predizer] está nas palavras edificação, encorajamento e
consolação no versículo 3; convencido e examinado no versículo
24; e pelas palavras todos aprenderem e todos serem encorajados no versículo 31. Falar o Senhor para dentro das pessoas
as edifica, encoraja e consola. Quando falamos pelo Senhor,
outros são convencidos e julgados. O fato de que todos podem
aprender e serem encorajados também mostra que isso não é
144
predizer, mas falar pelo Senhor.
O apóstolo Paulo ensinou que todos podemos profetizar (1Co
145
14:31). Esse versículo é um dos mais claros em toda Bíblia.
Ele diz que todos os crentes têm a capacidade de profetizar.
Capacidade denota uma habilidade de nascença. (…) [Todavia],
muitos santos entre nós podem sentir que todos podem
profetizar, menos eles. No entanto, não há exceções. Podemos
não ser eloquentes, mas ainda assim podemos profetizar. (…) O
146
Senhor quer que todos nós falemos. Para edificar o Corpo
147
orgânico de Cristo, todos nós precisamos falar.
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Para profetizar, há alguns itens que são indispensáveis.
Primeiro, devemos amar o Senhor e ter comunhão com Ele.
Devemos viver diante do Senhor e ser alguém que está unido a
Ele como um. Segundo, devemos despender esforço para aprender a verdade. Precisamos ler muito a Bíblia e as publicações
espirituais. (…) Terceiro, devemos ser f lexíveis, andando
segundo o Espírito e recebendo inspiração instantânea e fresca
todo o tempo. Quarto, devemos aprender a ter uma visão celestial e ampliada, conhecer Cristo e a igreja e não ter nossa própria opinião ou ponto de vista, mas ter a visão de Deus. (…)
Quinto, devemos estar preparados para profetizar em nossa
148
vida diária.
A Consciência do Corpo

Na vida da igreja devemos aprender a ter consciência do
Corpo. (…) Alguns cristão são como borboletas: agem independentemente. Outros são como abelhas: agem e movem-se
juntos. A borboleta voa de f lor em f lor, seguindo o próprio e
doce caminho; mas a abelha trabalha para a colmeia. A borboleta vive e trabalha individualmente, mas a abelha tem
consciência da coletividade. Todos deveríamos ser como as
abelhas, e ter consciência do Corpo de Cristo para viver juntos
com os demais membros do Corpo. Onde quer que haja
revelação do Corpo, ali há consciência do Corpo, e onde quer
que haja consciência do Corpo, o conceito e a ação individuais
são imediatamente descartados. Ver Cristo resulta em libertação do pecado; ver o Corpo resulta em libertação do
individualismo. (…) Não é questão de mudança de atitude ou de
conduta; a revelação faz a obra. Não podemos entrar na esfera
do Corpo senão vendo. Uma visão interior verdadeira resolve
149
todo o problema.
O significado real é que nos tornamos membros do Corpo de
Cristo, possuindo a mesma e única vida e necessitando uns dos
outros. (…) Então, tudo que fizermos deve ser no Corpo, unido
150
ao Corpo e regulado pelo Corpo, pois somos um único Corpo.
Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Mt Pois onde estão dois ou três reunidos em Meu
18:20 nome, ali estou no meio deles.
Ap 1:10 Achei-me em espírito, no dia do Senhor…
A Vida de Reuniões
151

Hebreus 10:25 diz: “Não deixando de nos reunir”. [Uma
característica da vida de Deus que nós, os crentes, recebemos] é
congregar, reunir. (…) A Bíblia diz que somos não apenas
ovelhas do Senhor, porém, mais que isso, somos Seu rebanho
152
(At 20:28; 1Pe 5:2). Nossa vida cristã não é como a vida de
uma borboleta, que segue satisfeita seu próprio caminho; mas é
como a vida de uma ovelha, exigindo que sejamos arrebanhados
e vivamos uma vida de reuniões. Por conseguinte, precisamos
reunir-nos. As reuniões são cruciais para nós, e não devemos
153
esquecer-nos delas.
O princípio básico das reuniões da igreja é que elas são um
ajuntamento dos crentes que o Senhor reuniu em Seu nome [Mt
18:20]. (…) Ao reunir-nos em Seu nome, o Senhor nos resgata
de todo tipo de distrações e ocupações mundanas e terrenas.
(…) Precisamos, em especial, estar fora do ego. (…) Em cada
reunião da igreja precisamos que o Senhor nos tire de tudo
154
mais que não seja Ele mesmo e nos reúna em Seu nome.
As Sete Categorias de Reuniões

Segundo o Novo Testamento, há [apenas sete tipos de
reuniões da igreja.] Essas categorias incluem a reunião da
mesa do Senhor [a reunião de partir o pão (Mt 26:26-30; Lc
22:19-20; At 20:7a; 1Co 11:20, 23-26; 10:16-17, 21)], a reunião
de oração [Mt 18:19-20; At 1:14; 4:31; 12:5, 12], a reunião para
edificação pelo exercício dos dons espirituais [1Co 14:26-32], a
reunião para leitura da Palavra de Deus [At 15:30-31; Cl 4:16],
a reunião para ouvir mensagens [At 20:7b], a reunião para
pregação do evangelho [2:14, 40-41; 5:42] e a reunião para
155
comunhão com respeito ao mover do Senhor [14:27].
Consagrar o Primeiro Dia da Semana ao Senhor

O Senhor separou propositadamente um dia da semana e
156
chamou-o de o dia do Senhor. Precisamos dizer uma pequena
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palavra com respeito à diferença entre o dia do Senhor e dia do
sol [Sunday, em inglês]. O dia do sol é um termo pagão e
idólatra adotado pelo catolicismo e mantido em nossas tradições. Na verdade, é idolatria dizer que um dia pertence ao sol. A
Bíblia se refere a esse dia como o primeiro dia da semana.
Apocalipse 1:10 chama-o de “o dia do Senhor”.
Hoje, o mundo inteiro toma o domingo não principalmente
para adoração, mas para divertimento, esportes e todo tipo de
entretenimento. Isso é mais maligno que adoração a ídolos, e
ainda assim essa tendência tem inundado muitos cristãos. (…)
Nós, no entanto, devemos considerar o primeiro dia da semana
157
como um dia para o Senhor. A Bíblia enfatiza três coisas que
devem ser feitas no primeiro dia da semana: [Primeiramente,
devemos exultar e regozijar, pois esse é o dia da ressurreição do
Senhor, o dia que Jeová fez (Sl 118:24). Em segundo lugar,
devemos nos reunir para partirmos o pão em memória do
Senhor (At 20:7a; 1Co 11:23-25). Por fim, de acordo com
1 Coríntios 16:1-2], no primeiro dia de cada semana, todos
devem ofertar ao Senhor segundo sua prosperidade. (…) Por
um lado, nos lembramos como o Senhor deu a Si mesmo por
nós, e por outro, também ofertamos ao Senhor nesse dia. (…)
Ofertar bens materiais ao Senhor em Seu dia é algo que
deveríamos começar a praticar no momento em que cremos.
(…) Deveríamos (…) dizer ao Senhor: “Senhor, Tu tens dado a
mim ricamente. Senhor, trago a Ti o que ganhei e Te ofereço.”
Você tem de determinar a quantidade que vai pôr à parte. Se
você tiver muito, deve ofertar mais. Se você tiver pouco, deve
oferecer menos.
Esse não é nosso dia; é o dia do Senhor. Esse momento não é
nosso; esse momento é do Senhor. (…) Espero que os novos
irmãos e irmãs deem atenção ao dia do Senhor desde o começo.
Consagre o primeiro dia da semana ao Senhor e diga a Ele:
“Esse é o Teu dia”. (…) Se fizermos isso, veremos a bênção de
158
Deus sendo derramada abundantemente sobre a igreja.
Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Êx Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó:
5:1 Assim diz o SENHOR, Deus de Israel: Deixa ir o
meu povo, para que me celebre uma festa no
deserto.
1Co Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada
14:26 um tem salmo, tem ensinamento, tem revelação,
tem outra língua, tem interpretação. Seja tudo
feito para edificação.
A Assembleia dos Chamados para Fora

Na Bíblia, a igreja é primeiramente chamada de a assembleia [Mt 16:18; 18:17]. (…) A palavra grega traduzida como
igreja nesse versículo é ekklesia, composta de duas palavras: ek,
fora, e kaleo, chamado. (…) Assim, segundo o sentido literal da
palavra, a igreja é a assembleia dos chamados por Deus para
159
fora do mundo.
Quando foi que o povo de Deus começou a se reunir? (…) Em
todos os cinquenta capítulos de Gênesis não há uma reunião
sequer, nenhuma congregação. (…) No entanto, quando chegamos ao segundo livro da Bíblia, Êxodo, vemos a reunião do povo
de Deus. Em Êxodo, quando a salvação divina foi introduzida,
logo houve a necessidade de uma assembleia do povo de Deus.
Uma Festa ao Senhor

Naturalmente, segundo a sequência do relato de Êxodo, não
se consegue ver uma palavra semelhante a assembleia. Contudo, ao chamar Moisés e enviá-lo a libertar os filhos de Israel
do Egito, Deus falou deste modo: “Depois, foram Moisés e Arão
e disseram a Faraó: Assim diz o SENHOR, Deus de Israel: Deixa
ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto” (5:1).
“Meu povo” é coletivo; não é só uma pessoa; e sim um povo.
Moisés deveria dizer a Faraó que deixasse o povo de Deus ir a
fim de celebrar uma festa ao Senhor. É preciso perceber que no
160
termo festa está implícita a ideia de assembleia¸ congregação.
Uma festa rica é composta não apenas de um prato. Quanto
mais pratos houver e quanto maior for a variedade, mais rica é
a festa. (…) Essa festa é um verdadeiro desfrute, e uma reunião

87

SEMANA 6 — DIA 5

rica deve ser assim. Cada santo deve trazer um “prato”
diferente. Nossas reuniões precisam ser uma verdadeira festa
tanto para Deus como para o homem.161
Essa reunião em mutualidade pode ser comparada à festa
dos tabernáculos nos tempos antigos. Naquela festa os filhos de
Israel traziam o produto da boa terra, que colhiam mediante
seu labor na terra, para a festa e ofereciam ao Senhor para Seu
desfrute e participação mútuos em comunhão com Ele e uns
com os outros.162
A boa terra tipifica Cristo. Hoje Cristo é a boa terra para
nós, portanto devemos laborar Nele. A chuva, a luz do sol, o ar e
o solo fértil vêm da graça de Deus, mas precisamos laborar para
cultivar a terra, lançar a semente e cuidar da colheita. Isso é
cooperar com a graça de Deus. Precisamos orar e lidar com
muitas coisas. Precisamos aprender a como confiar no Senhor,
permanecer Nele, ter comunhão com Ele, e lidar com Ele e ser
tratado com e por Ele. Isso é um labor espiritual, não uma
batalha humana; não é esforço humano, mas uma coordenação
espiritual com o Senhor. Dia a dia devemos aprender a viver
dessa maneira. Então conheceremos Cristo de maneira prática
e O experimentaremos em nosso espírito, e, quando chegarmos
às reuniões, teremos algo de Cristo.163 Primeira Coríntios 14:26
nos diz que sempre que nos reunirmos, cada um deve ter algo.
(…) Agora o Senhor quer entrar na realidade plena dessa
maravilhosa vida de reunião.
O Alvo de nossa Reunião – Exibir Cristo

O alvo de nossa reunião é exibir Cristo, e a reunião cristã é
uma exibição da vida cristã diária. A vida cristã é simplesmente
Cristo. Paulo disse: “Para mim, viver é Cristo” (Fp 1:21a).
Cristo deve ser nossa vida diária, e nossa reunião é uma
exibição, uma amostra, de nossa vida diária. O centro dessa
amostra é o próprio Cristo. Sempre que oramos, falamos ou
cantamos, devemos ter Cristo como o centro.164
Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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At E, diariamente, perseverando unânimes (…) e
2:46 partindo pão de casa em casa, partilhavam o
alimento com grande alegria e singeleza de
coração.
Hb E consideremo-nos uns aos outros, para nos
10:24-25 estimularmos ao amor e às boas obras, não
deixando de nos reunir, (…) pelo contrário,
exortando uns aos outros…
A Maneira Ordenada de Deus para as Reuniões Cristãs
165

A maneira ordenada para as reuniões cristãs é primeiramente reunir de casa em casa (At 2:46; 5:42). Atos 2:46 nos
diz que os crentes “partiam o pão de casa em casa”, e o 5:42 diz
que “de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar
Jesus, o Cristo”. (…) A palavra grega indica que eles reuniam
conforme as casas, que significa que cada casa tinha uma
166
reunião. Assim, o Novo Testamento indica que cada um de nós
deve ter uma reunião em nossa casa. Naturalmente, essas
reuniões de casa não devem ser apenas com nossa própria
família; devem incluir outros. [Em segundo lugar], o Novo
Testamento também nos mostra que, além de ter grupos de
reuniões nas casas, toda a igreja também deve se reunir em um
167
único lugar (1Co 14:23). No começo da vida da igreja [em
Atos] (…) as grandes reuniões eram necessárias, mas essas
reuniões não eram necessariamente todos os dias. A neces168
sidade diária era as reuniões de grupo. Dessa forma, a igreja
deveria ter reuniões de casa separadas e regulares, e deveria se
169
reunir em um único lugar quando surgisse uma necessidade.
No entanto, precisamos ver que as reuniões de grupo são mais
170
básicas. As grandes reuniões podem atrair as pessoas, mas
apenas as pequenas reuniões podem edificá-las. (…) As pequenas reuniões são o fundamento da edificação da igreja; isso
é uma lei inabalável. Se não guardarmos essa lei, não teremos
171
nenhuma edificação. [Portanto], as reuniões de grupo são a
172
“linha da vida”, a “vitalidade” da vida da igreja.
A reunião de grupo é oitenta por cento da vida da igreja, e a
vida da igreja é uma vida no Corpo. Em nosso corpo físico, é
impossível que um problema em um membro seja escondido de
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todos os outros membros. A circulação da vida em nosso corpo
transmite o sentimento de um membro para todos os membros.
Assim, não devemos esconder nossos problemas dos outros
membros na vida da igreja.173 Não estou dizendo com isso que
devemos abrir tudo aos outros sem restrição. (…) Mas precisamos abrir nossos assuntos diários e comuns para nossos
crentes companheiros. Sem abrir-nos adequadamente aos
174
outros é difícil praticar as reuniões de grupo.
Dentre todas as reuniões na vida da igreja, nenhuma outra
reunião é tão íntima, prática e todo-inclusiva como a reunião de
grupo. Ela inclui comunhão, intercessão, cuidado mútuo e apas175
centamento. Além disso, se não temos essas coisas, é difícil
ter o ensinamento mútuo por meio de fazer perguntas e res176
ponder questões. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
há a necessidade de ensinamento nas reuniões de grupo, e
177
nelas todos são mestres. Cada um é tanto um mestre como
178
um aprendiz.
A base bíblica para as reuniões de grupo está em Hebreus
179
10:24 e 25. Nesses versículos há três verbos cruciais: considerar, estimular e exortar. (…) Considerar alguém implica em
lembrar-se, ter uma preocupação sincera e amorosa uns pelos
180
outros. Isso implica que os santos estão em nosso coração. [O
versículo 24 continua dizendo que] também devemos estimulá-los, despertá-los. Eles podem esfriar. Se isso acontecer, temos
181
de abanar sua chama. Boas obras aqui se refere a dar algo aos
outros de bom grado ou fazer algo voluntariamente em favor
deles. Dar uma oferta financeira ou cuidar de um irmão doente
é uma boa obra. Há necessidade de muitas boas obras desse
tipo no Corpo. Precisamos estimular uns aos outros para amar
e fazer esse tipo de boa obra. O versículo 25 também diz que
182
exortamos uns aos outros. Você me exorta e eu exorto você;
você aprende e eu também aprendo. (…) Segundo essa porção
da Palavra, devemos [considerar], estimular e exortar uns aos
183
outros mutuamente.
Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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Hinos, n.º 378

HINO
1

2

3

4

5

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.
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.
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.
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.
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.

91

SEMANA 6 — HINO
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.
8 Na Igreja o Deus Triúno
Faz Sua habitação;
Na Igreja há tantos membros,
Mas um só Corpo são;
Na fé e no Espír’to,
Em união real,
Esperam pelo dia
Da redenção total.
9 De toda tribo e língua
E povo e nação,
Procedem os seus membros,
Formando um Corpo, então;
Não importando raças,
Cultura ou posição;
No Corpo batizados,
Em unidade estão.
10 Na Igreja não há nobre,
Tampouco há plebeu,
Não há escravo ou livre,
Nem grego nem judeu;
Na Igreja só há Cristo,
Que é tudo em todos nós;
E Nele um Novo Homem
Já somos todos nós.
Continua
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11 De Cristo a Igreja
É o Corpo universal,
E em cada cidade
Tem expressão local;
E a localidade
É sua base aqui,
O único terreno
Que pode possuir.
12 Também possui a Igreja
Adm’nistração local,
Diretamente a Cristo
Responde cada qual;
Mas entre as igrejas
Há muita comunhão,
Há unanimidade
E coordenação.
13 As reuniões da Igreja –
Modelo tão fiel –
Expressam muito bem a
Jerusalém do céu;
E todos os aspectos,
Detalhes dela, são
Mostrados pelos santos
Em cada reunião.
14 Na Igreja reunida
Fulgor de Cristo há:
A lâmpada é Cristo,
Deus Nele, a luz sem par;
É ela o candelabro
Que brilha em esplendor,
Sustendo a imagem
Gloriosa do Senhor.

Hinos, n.º 404
1

Com Cristo, ao nos congregar,
Do Seu sobejo a transbordar
A Deus iremos ofertar,
E Cristo exibir.
Sim, Cristo exibir!
Sim, Cristo exibir!
À igreja Seu sobejo dar
E Cristo exibir.
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Por Cristo pelejar, viver,
Em Cristo labutar, colher,
E, co’o que Dele exceder,
O vamos exibir.
Se há Cristo em nosso proceder,
Em nosso ser, ações, viver,
Nas reuniões nos hão de ver,
A Cristo exibir.
Nas reuniões O ofertar,
Com os irmãos O partilhar
E assim com Deus O desfrutar,
Nos fazem O exibir.
Cristo em ressurreição trazer,
Em ascensão O oferecer,
A Deus então satisfazer,
E Cristo exibir.
De toda reunião que há,
O centro, o clima, o falar,
A realidade e o ministrar
São Cristo exibir.
O testemunho, a oração,
O partilhar, a comunhão,
O exercitar dos dons irão
A Cristo exibir.
A Deus, o Pai, glorificar,
A Cristo, o Filho, exaltar,
Da reunião o fim sem par
É Cristo exibir.

Composição para profecia com ponto principal e
subpontos: ___________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
© 2009 Living Stream Ministry

