
DIA 1 Leitura Bíblica

Ef
3:9

E iluminar a todos para que vejam qual é a econo-
mia do mistério, o qual ao longo das eras esteve
oculto em Deus, que criou todas as coisas.

1Co
15:45

… O último Adão tornou-se Espírito que dá vida.

A Igreja

Hoje é a dispensação, a era, da igreja. A próxima era é a do
reino de mil anos. A igreja é para agora; é para hoje. A meta de
Deus é ter uma igreja hoje, nesta dispensação, uma igreja na
terra. Através dos séculos, muitos queridos santos receberam
luz sobre muitas coisas na Bíblia, mas erraram o alvo da econo-
mia divina e a meta do propósito eterno de Deus. O Senhor
deseja cumprir Seu propósito e esclarecer Sua meta a todos os
Seus afetuosos buscadores.167

Se você deseja ser um cristão adequado, precisa ter não
apenas a visão de Cristo, mas também a visão da igreja. Precisa
ver que o desejo de Deus é ter a igreja. (…) Tudo o que Deus faz
é para a igreja, e todo tipo de obra e ministério deve ser em
favor da igreja. (…) Todas as outras coisas são secundárias. O
primordial é que a igreja é o desejo do coração de Deus.168

[Nesta porção abordaremos o mistério oculto na economia
eterna de Deus – a igreja, sua formação, os dois aspectos da
igreja, sua essência e significado intrínsecos, a edificação da
igreja e doze descrições da igreja.]

O Mistério Oculto na Economia Eterna de Deus

O que é um mistério? Podemos dizer que é uma história mis-
teriosa. Um mistério, uma história misteriosa, esteve oculto no
Deus eterno e em Sua oikonomia eterna [economia; ver Intro-
dução, pp. 139-141].169 Efésios 3:9 fala sobre (…) a economia do
mistério, o qual “esteve oculto em Deus, que criou todas as
coisas”. (…) Esse mistério esteve oculto em Deus ao longo das
eras (isto é, desde a eternidade) e por todas as eras passadas,
mas agora ele foi trazido à tona aos crentes neotestamentários.
(…) Deus abriu Seu coração para mostrar aos apóstolos Seu
mistério oculto, especialmente ao apóstolo Paulo.170 Esse misté-
rio, essa história misteriosa, é a igreja.
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A economia eterna de Deus (…) é um plano; é também um
propósito. (…) De acordo com Efésios 3:11, o eterno propósito de
Deus é o “propósito das eras” [lit.]. O propósito das eras é o pro-
pósito da eternidade, o propósito eterno, o plano eterno de Deus
criado na eternidade passada. (…) [Além disso,] o propósito
eterno de Deus consiste em Sua vontade. (…) Nesse ponto pre-
cisamos perguntar qual é a vontade de Deus. (…) A vontade de
Deus é o que Deus quer. (…) O que Deus quer? Deus quer a
igreja. Deus nos quer para a igreja. [Ademais] precisamos ver
que a vontade de Deus é segundo Seu bom prazer (1:9). O bom
prazer de Deus é o prazer de Seu coração, que podemos chamar
de o desejo de Seu coração. (…) O propósito de Deus, a Sua von-
tade e o Seu bom prazer, são inter-relacionados. (…) Primeiro,
Deus teve um bom prazer, um desejo. Então Ele determinou
[tencionou] executar esse desejo, e isso se tornou a vontade de
Deus, o que Ele quer. (…) Além do mais, tudo isso é um misté-
rio, uma história misteriosa e oculta. Isso indica que a igreja é
(…) o desejo de Deus, Seu bom prazer, [e o mistério na Sua eco-
nomia].171

A Formação da Igreja

Precisamos perceber que nenhum de nós está qualificado
para formar a igreja. Somente o Senhor Jesus está qualificado
para isso. Em Mateus 16:18 Ele diz: “Edificarei a Minha
igreja”. Ele é o Único que está qualificado para formar a
igreja.

Para formar a igreja foi necessário que Cristo passasse pela
morte e entrasse em ressurreição.172 [Antes de] (…) passar pela
morte por causa do pecado do homem e (…) entrar em ressur-
reição, (…) o Senhor Jesus ainda estava na carne e não podia
entrar nas pessoas para ser sua vida. Mas, em ressurreição,
Cristo tornou-se o Espírito que dá vida [1Co 15:45], e agora Ele
pode entrar nos crentes para transmitir-lhes vida.173

Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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DIA 2 Leitura Bíblica

1Co 12:13 … Em um só Espírito todos nós fomos batiza-
dos em um só Corpo, quer judeus, quer gre-
gos…

Ef 4:4 Um só Corpo e um só Espírito…

A Formação da Igreja (continuação)

No dia da Sua ressurreição, (…) após mostrar aos discípulos
“as mãos e o lado” (Jo 20:20), o Senhor “soprou neles, e disse-
-lhes: Recebei o Espírito Santo” (v. 22). (…) [Então,] depois de
aparecer aos Seus discípulos por um período de quarenta dias, o
Senhor Jesus ascendeu aos céus. Dez dias depois, no dia de Pen-
tecostes, Ele, tendo recebido novamente o Espírito consumado,
derramou esse Espírito sobre todos os Seus discípulos.174

A Bíblia mostra-nos claramente que o Espírito Santo está
conosco em dois aspectos.175 Na ressurreição do Senhor, o Espírito
da vida de ressurreição é comparado a um sopro, soprado nos dis-
cípulos (Jo 20:22) para a sua existência e viver espirituais, no
aspecto essencial. Na ascensão do Senhor, o Espírito do poder de
ascensão, derramado sobre os discípulos, é simbolizado (…) pelo
vento, visando ao seu ministério e obra, no aspecto econômico [At
2:2]. O Espírito da vida de ressurreição, no aspecto essencial, visa
a que os cristãos vivam Cristo; o Espírito do poder de ascensão, no
aspecto econômico, visa a que eles levem a cabo a Sua comissão.176

Agora podemos ver que a igreja foi formada em dois passos. O
primeiro passo foi o Senhor soprar o Espírito para dentro dos
crentes, para dar a eles vida e existência espirituais. O segundo
passo foi derramar a Si mesmo como o Espírito consumado sobre
os crentes, batizando-os para dentro de um Corpo. (…) O trans-
bordar do Espírito é o batismo no Espírito Santo. Para o Espírito
Santo isso é um transbordar, mas para Cristo, a Cabeça, é um
batismo. O Senhor Jesus se referiu ao batismo no Espírito Santo
em Atos 1:5. (…) Isso foi cumprido em duas seções envolvendo os
crentes judeus [no dia de Pentecostes em Jerusalém (2:1-4)] e os
crentes gentios [na casa de Cornélio em Cesareia (10:24, 44-48)].
Por essa razão, em 1 Coríntios 12:13 Paulo diz: “Em um só Espí-
rito todos nós fomos batizados em um só Corpo, quer judeus, quer
gregos”. Visto que o Espírito é a esfera e o elemento de nosso ba-
tismo espiritual, e que nesse Espírito todos nós fomos batizados
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em uma entidade orgânica, o Corpo de Cristo, devemos todos,
então, a despeito de nossa raça, nacionalidade e posição social,
ser esse único Corpo. É no único Espírito que fomos todos batiza-
dos no único Corpo vivo para expressar Cristo.177

Formados com Dois Tipos de Materiais

A igreja é formada não apenas com todos os crentes como a
forma extrínseca, mas também com Cristo como o constituinte
intrínseco. (…) O Cristo constituído em nós é a igreja. A igreja é
a constituição do Cristo ressurreto, que corporifica a realidade
do Deus Triúno. Então, a igreja é uma constituição viva do Deus
Triúno que foi trabalhado em nossa humanidade.178 Em Efésios
4:4-6 há um registro ou um quadro dessa constituição. O versí-
culo 4 diz: “Um só Corpo e um só Espírito”. O único Corpo é a es-
trutura, a armação externa, e dentro dessa estrutura há o único
Espírito, que é a essência. O único Senhor é o elemento (v. 5), e
o único Pai é a origem (v. 6). (…) Um grupo de seres humanos
escolhidos se tornam a própria estrutura, a própria armação
externa, dessa constituição, e eles são constituídos com o Deus
Triúno como a essência, elemento e origem. No universo existe
tal constituição maravilhosa, e essa constituição é a igreja como
o organismo do Deus Triúno para Ele se mover, agir, cumprir o
Seu propósito e expressar a Si mesmo.179

Os Dois Aspectos da Igreja

Em 1 Coríntios 1:2 Paulo dirige-se “à igreja de Deus que está
em Corinto”. (…) Em natureza, [constituição e conteúdo], a igre-
ja é universal, em Deus, mas em [expressão e] na prática, é lo-
cal, em um lugar definido.180 Sem as igrejas locais, não há o
aspecto prático e a realidade da igreja universal. A igreja uni-
versal é percebida nas igrejas locais.181 Universalmente, todas
as igrejas são um Corpo, e localmente, cada igreja local é uma
expressão local desse Corpo universal. Além do mais, a igreja
local não é um Corpo, mas apenas uma parte do Corpo, isto é,
uma expressão do Corpo.182

Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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DIA 3 Leitura Bíblica

Jo
19:34

Mas um dos soldados Lhe furou o lado com uma
lança, e imediatamente saiu sangue e água.

1Jo
4:13

Nisto sabemos que permanecemos Nele, e Ele em
nós: em que nos deu do Seu Espírito.

A Essência Intrínseca e o Significado da Igreja

Quando falamos da essência de algo, estamos nos referindo à
parte mais intrínseca. Com respeito à igreja, o fator positivo
mais importante é sua essência intrínseca. Muitos no cristia-
nismo têm feito da igreja algo exterior. Quando alguns falam da
igreja, se referem a um prédio físico. Se falam de ir à igreja,
querem dizer ir a uma capela ou catedral ou algum tipo de san-
tuário. (…) Ao passo que outros são um pouco mais aperfeiçoa-
dos em seu conceito, ainda prestam muita atenção aos aspectos
exteriores da igreja, tais como sua organização.183

Quando Deus criou o homem, não criou duas pessoas; criou
apenas um homem com o nome de Adão. (…) [Então] Deus
proveu para Adão um aumento. Eva não proveio de algo sepa-
rado de Adão ou se originou fora dele. Eva foi criada de uma
parte de Adão [Gn 2:21-22].184 Eva é um quadro da igreja. A
igreja veio de Cristo como uma parte Dele.185 Um dia Deus pôs
Cristo em um sono sobre a cruz. De acordo com as Escrituras,
dormir significa simplesmente morrer (Jo 11:13; Mt 27:52).
Quando Deus fez Cristo morrer na cruz, um dos soldados Lhe
abriu o lado, e sangue e água f luíram (Jo 19:34).186 O sangue é
para a redenção, para tirar os pecados (1:29; Hb 9:22), para
comprar a igreja (At 20:28). A água visa infundir vida, para ani-
quilar a morte (12:24; 3:14-15), para produzir a igreja (Ef
5:29-30).187 [Então,] a vida divina, a encarnação, crucificação e o
próprio Cristo ressurreto, é a essência da igreja.188

[Além disso,] precisamos ver o que é a igreja.189 A igreja é
resultado do Deus Triúno: o Pai corporificado no Filho, o Filho
percebido como o Espírito e o Espírito mesclado conosco.190

Quando Deus se propaga, Ele se torna a igreja. (…) O signifi-
cado intrínseco da igreja, provindo de todo o Novo Testamento,
é que ela é a reprodução total de Deus, a Sua continuação, o
Seu aumento, o Seu pleno crescimento e Seu rico excedente.

SEMANA 12 — DIA 3 202

(…) Essa visão elevada da igreja requer que oremos: “Senhor,
nos dê um espírito de sabedoria e de revelação para vermos e
conhecermos o que é Tua igreja”.191

A Edificação da Igreja, a Casa de Deus –
o Mesclar de Deus e o Homem

Em Gênesis 28 (…) Jacó viu uma escada em seu sonho e
ouviu a promessa de Deus para ele. Depois que despertou,
tomou a pedra, que tinha usado como travesseiro, e a ergueu
como uma coluna. Então entornou azeite sobre o seu topo,
dizendo: “A pedra (…) será a Casa de Deus” (v. 22). (…) Qual é o
significado de entornar azeite sobre a coluna de pedra. Quando
chegamos ao Novo Testamento, podemos ver seu significado
claramente. (…) Na Escritura, azeite significa o Espírito Santo
e (…) uma pedra denota uma pessoa salva. O Senhor Jesus
disse a Pedro: “Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a
Minha igreja” (Mt 16:18). Em grego Pedro significa “uma
pedra”. O próprio Pedro também nos disse que todos os salvos
são pedras vivas sendo edificados como casa espiritual (1Pe
2:5a). Então, podemos ver que o azeite sendo derramado sobre
uma pedra significa que Deus é derramado sobre o homem, que
Deus se mescla com o homem. (…) Quando Deus como o Espí-
rito vem sobre e para dentro de Seu povo redimido, os dois são
mesclados juntos. Isso é a casa de Deus, a Sua habitação.192 Sem
o homem, Deus é errante, sem morada. Da mesma maneira,
sem Deus o homem é errante, sem morada. Por conseguinte,
Deus quer ter uma edificação no universo na qual Ele seja edi-
ficado no homem e o homem seja edificado Nele, a fim de que
Deus e o homem, o homem e Deus, se tornem uma habitação
mútua um para o outro [1Jo 4:13]. (…) Deus mesmo está se
mesclando ao homem – isso é a igreja. (…) Essa é a casa de
Deus. Aqui Deus tem uma casa, e o homem tem uma habitação.
Aqui Deus tem um lugar de repouso, e o homem também tem
um lugar de satisfação. Essa é a edificação de Deus.193

Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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DIA 4 Leitura Bíblica

Ef 2:10 Porque somos Sua obra-prima…
Gl 6:16 E a todos quantos andarem por essa regra, paz e

misericórdia sejam sobre eles, a saber, sobre o
Israel de Deus.

1Pe 5:2 Apascentai o rebanho de Deus entre vós…

Doze Descrições da Igreja:

O Mistério de Cristo

O mistério de Deus em Colossenses 2:2 é Cristo; o mistério
de Cristo em Efésios 3:4 é a igreja.194 Todas as “histórias” de
Deus são relacionadas a Cristo, e todas as “histórias” de Cristo
são relacionadas à igreja. A igreja veio de Cristo; a igreja
também é a expressão de Cristo.195 Deus é um mistério; e
Cristo, como a corporificação de Deus para expressá-Lo, é o
mistério de Deus. Cristo também é um mistério; e a igreja,
como o Seu Corpo para expressá-Lo, é o mistério de Cristo. Esse
mistério é a economia de Deus, que é dispensar Cristo, como a
corporificação de Deus, ao Seu povo escolhido, a fim de produ-
zir um Corpo que seja o aumento da corporificação de Deus em
Cristo, para que Deus tenha uma expressão corporativa.196

A Obra-prima de Deus

A palavra grega [para obra-prima em Efésios 2:10] é poiema,
que quer dizer aquilo que foi feito, obra manual, ou algo escrito
ou composto como um poema. Não só um escrito poético pode
ser considerado um poema, mas também qualquer obra de arte
que expresse a sabedoria e o desígnio do autor. Nós, a igreja, a
obra-prima de Deus, somos um poema que expressa a sabedoria
infinita de Deus e o desígnio divino.

Os céus, a terra e o homem criados por Deus não são a
obra-prima de Deus; mas sim a igreja, o Corpo de Cristo, a ple-
nitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas (1:23), o
novo homem corporativo e universal (v. 15).197 Essa obra-prima
de Deus foi criada em Cristo por meio de Sua morte e ressurrei-
ção com Seu elemento divino em sua todo-inclusividade. É por
essa razão que essa obra-prima é um poema.198 A frase “somos
Sua obra-prima” indica que somos Seu melhor, não pode haver
nada melhor.199
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O Israel de Deus

No Antigo Testamento Deus tinha um povo para ser Seu tes-
temunho, para expressá-Lo. Era a nação de Israel. No Novo
Testamento o verdadeiro Israel de Deus é a igreja. “Israel de
Deus” é um termo que Paulo usa em Gálatas 6:16.

Hoje existe a nação de Israel. Esse é o Israel na carne. Não é o
verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel de Deus hoje é a igreja.
Então existem dois Israéis: um na carne, localizado no que foi
chamado de Palestina, e um no Espírito, ao qual pertencemos.
Paulo nos diz que os muitos que andam conforme a regra da nova
criação [que é andar pelo Espírito (5:25)] são o Israel de Deus.200

Eles (…) expressam a imagem de Deus e executam a Sua autori-
dade. São ainda tipificados por Jacó, que foi transformado em
Israel, um príncipe de Deus e um vencedor (Gn 32:27-28).201

Somos o Israel de Deus no espírito. Todas as bênçãos prome-
tidas por Deus na Bíblia são nossa porção, pois somos a
igreja.202

O Rebanho de Deus

[Em 1 Pedro 5:2,] a palavra grega traduzida como “rebanho”
é, literalmente, “pequeno rebanho”. Isso se refere à igreja de
Deus (At 20:28),203 que é pequena em número (Lc 12:32) quando
comparada ao mundo. A igreja, como pequeno rebanho, é uma
hortaliça para suprir vida e não uma grande árvore onde as aves
se aninham (Mt 13:31-32 e notas), nem uma grande religião
como o cristianismo.204 Na cristandade de hoje há muitas pes-
soas, coisas e questões malignas. A cristandade tornou-se uma
grande árvore que não produz fruto, mas que é um lugar para
habitação de tantas coisas malignas. (…) Embora o cristianismo
se tenha tornado uma grande árvore, em Lucas 12 o Senhor
Jesus chamou Sua igreja de “pequeno rebanho”. Não devería-
mos estar na grande árvore, mas sim permanecer no pequeno
rebanho.205 [Aqui] como Pastor, Ele (…) alimenta Seu rebanho.206

Aqui as pessoas podem encontrar alimento e descanso.207

Iluminação e inspiração: _________________________________
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___________________________________________________________
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DIA 5 Leitura Bíblica

1Tm 3:15 … [A] casa de Deus, que é a igreja do Deus…
Ef 2:19 … Sois (…) concidadãos dos santos…
1:22-23 … [A] igreja, a qual é o Seu Corpo…

A Assembleia

[No Novo Testamento, a palavra] igreja (Mt 16:18; 18:17) em
grego é ekklesia, composta de duas palavras: ek, fora, e kaleo,
chamados; as duas palavras colocadas juntas significam a con-
gregação dos chamados para fora, ou a assembleia dos chama-
dos. Assim, segundo o sentido literal da palavra, a igreja é a
assembleia dos chamados por Deus para fora do mundo.208 Deve
haver uma grande e completa separação entre a igreja como a
ekklesia e o mundo, como o sistema, o cosmos, de Satanás.
Como a assembleia, a igreja é inteiramente separada para
Deus a fim de que Ele tenha um meio de levar a cabo Seu pro-
pósito eterno.209

A Casa de Deus

No Antigo Testamento tanto o tabernáculo como o templo
santo foram chamados a casa de Deus (Jd 18:31; 1Rs 6:1), que
era um tipo da igreja. A palavra casa, tanto em sua linguagem
original como no português, tem dois significados: por um lado,
se refere à família e, por outro, se refere à habitação. (…) [Como
a família de Deus] a igreja é composta dos crentes (…) que nas-
ceram de Deus, tendo a vida e a natureza de Deus. Assim, eles
se tornaram membros da família de Deus (Ef 2:19), o lar de
Deus. (…) [Como] a casa de Deus, [a igreja é também] a habita-
ção de Deus na terra, o lugar no qual Deus pode descansar e
confiar. Então, a igreja é a habitação de Deus no espírito (v. 22).
Nessa habitação Deus mora e se move para cumprir Sua von-
tade e satisfazer o desejo do Seu coração.210

O Reino de Deus

Efésios 2:19 nos fornece a base para dizer que a igreja hoje é
o reino de Deus.211 A expressão concidadãos dos santos [nesse
versículo] indica o reino de Deus. Todos os crentes, judeus e
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gentios, são cidadãos do reino de Deus, que é a esfera em que
Ele exerce a Sua autoridade. (…) A casa de Deus é uma questão
de vida e de desfrute; todos os crentes nascem de Deus na Sua
casa para desfrutarem as Suas riquezas. O reino de Deus é uma
questão de direitos e deveres; todos os crentes nascidos na casa
de Deus têm direitos e obrigações civis no reino de Deus.212

Quando alguém é regenerado e nasce na casa de Deus, essa
pessoa entra no reino de Deus (Jo 3:5). Quando vive uma vida
de justiça, paz e alegria no Espírito Santo na igreja, ela está na
realidade do reino de Deus (Rm 14:17). Quando labora e traba-
lha para a igreja de acordo com a intenção de Deus, ela o faz
para o reino de Deus (Cl 4:11). Dessa forma, a igreja é o reino de
Deus.213

O Corpo de Cristo

A Bíblia nos mostra que Cristo e a igreja é uma única e
grande pessoa. Cristo é a Cabeça, e a igreja é o Corpo [Ef
1:22-23].214

Deus planejou a igreja com o propósito de expressar Cristo.
(…) A única maneira de a igreja ser a expressão de Cristo é
sendo o Corpo de Cristo.

O Novo Testamento revela claramente que o Corpo é um com
a Cabeça, Cristo. Se não temos a Cabeça, não podemos ter o
Corpo. Devemos honrar o encabeçamento de Cristo e aplicá-lo
ao aspecto prático da vida da igreja hoje.

A igreja como Corpo implica em vida e função. O Corpo é um
organismo vivo. Se ele não tem vida, não pode mais ser o
Corpo.215 Cada parte do Corpo deve ter a vida de Cristo e uma
relação orgânica com Ele.216 Também deve ter a função de todos
os membros. Se formos sinceros em dizer que somos a igreja,
então todos devemos funcionar como membros do Corpo. Por-
tanto, o Corpo de Cristo tem três questões cruciais: a Cabeça, a
vida e a função.217

Iluminação e inspiração: _________________________________
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DIA 6 Leitura Bíblica

Ef 4:24 … Revistais do novo homem…
6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus…

Ap 1:12 … Vi sete candelabros de ouro.

O Novo Homem

A igreja também é o novo homem.218 Efésios 2:14-16 nos
mostra que a morte de Cristo na cruz aboliu as barreiras entre
judeus e gentios, derrubando a parede de separação que estava
no meio deles, para que na salvação do poder de Sua vida os
dois pudessem se tornar um Corpo, que é um único novo
homem corporativo, a igreja.219 Então em Efésios 4:22-24 é-nos
dito para despojar-nos do velho homem e revestir-nos do novo
homem. Esse novo homem é o Corpo de Cristo. Revestir-se do
novo homem quer dizer viver uma vida por meio do Corpo. (…)
Devemos despojar-nos do velho homem com a velha vida social,
e devemos revestir-nos do novo homem, a igreja.220 Qual é então
a diferença entre o Corpo e o novo homem? (…) O Corpo de
Cristo é uma questão de vida, ao passo que o novo homem é
uma questão de pessoa. (…) Tanto a vida como a pessoa são
Cristo. (…) Por um lado, a igreja é o Corpo de Cristo, e tomamos
Cristo como nossa vida para agir, trabalhar e assumir respon-
sabilidades. Por outro, a igreja é o novo homem, e tomamos
Cristo como nossa pessoa para fazer planos e decidir como
devemos viver. Seja o Corpo ou o novo homem, seja na obra e
mover ou no viver e decidir, tudo é corporativo, nada é indivi-
dual.221

O Complemento de Cristo

Em sua exortação em Efésios 5:22-33, Paulo apresenta a
igreja como o complemento de Cristo. Isso revela que a igreja é,
na verdade, uma parte de Cristo, pois a igreja vem de Cristo e é
para Cristo, assim como Eva veio de Adão e era para Adão (Gn
2:21-23).

A igreja é a noiva, a esposa, de Cristo, que é o Noivo [Jo 3:29],
o Marido. (…) Para nós Ele deve ser a atração, o prazer e a satis-
fação. (…) Em 2 Coríntios 11:2 (…) vemos que Cristo é o Marido
dos crentes, o único que devemos amar como Marido. (…) Agora
devemos nos importar apenas com Ele, não permitindo que
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nada O substitua em nosso coração. Nosso amor por Ele deve
ser puro, e todo o nosso ser deve estar focado Nele.222

O Guerreiro

[Em Efésios] capítulo seis vemos que a igreja é um guerreiro
para derrotar o inimigo de Deus, o diabo. Para lutar a guerra
espiritual precisamos do poder do Senhor e também de toda
armadura de Deus. A igreja é um guerreiro corporativo, e os
crentes são partes desse guerreiro único. Devemos lutar a
guerra espiritual no Corpo, e não individualmente.223 É o plural
vós que deve revestir de toda armadura de Deus, e não o singu-
lar tu. Satanás não tem medo de indivíduos. Ele tem medo da
igreja. (…) Devemos enfrentar o diabo sobre a base do Corpo.
Até mesmo em orações particulares devemos, pela fé, posicio-
nar-nos sobre a base do Corpo.224

O Candelabro de Ouro

O livro de Apocalipse nos mostra (…) os candelabros de ouro,
as igrejas, no capítulo um. (…) Cada igreja local é um candela-
bro de ouro (v. 20).225 A semente da revelação com respeito ao
candelabro de ouro é mostrada em Êxodo 25. Então em 1 Reis 7
ela germina; em Zacarias 4 se desenvolve; e, finalmente, em
Apocalipse ela é colhida. (…) [O quadro em Êxodo 25] nos
mostra primeiro que a substância do candelabro é ouro puro;
segundo, que essa única peça de ouro é trabalhada até ganhar a
forma de um candelabro; e, terceiro, que o candelabro de ouro
tem sete lâmpadas. O significado é este: primeiro, de acordo
com a tipologia bíblica, ouro significa a natureza de Deus. (…)
Segundo, a forma do candelabro significa Cristo. O Cristo
encarnado é a forma de Deus, a expressão sólida de Deus [Cl
2:9]. (…) Terceiro (…) as sete lâmpadas do candelabro de ouro
no livro de Zacarias são os sete Espíritos de Deus em Apoca-
lipse [4:5]. Assim, as sete lâmpadas significam a expressão e o
resplendor do Espírito. (…) Em outras palavras, o testemunho
da igreja é a expressão sólida do Deus Triúno.226

Iluminação e inspiração: _________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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HINOS Hinos, n.º 129

1 No princípio Tu estavas
Com o Pai, no seio Seu;

E com Ele em glória eras
Unigênito de Deus.

Como o próprio Deus Tu eras
Quando o Pai Te deu a nós,

Proclamando no Espír‘to
Sua plenitude a nós.

2 Tu, morrendo e ressurgindo,
Primogênito hoje és;

Tua vida foi-nos dada,
Tua cópia assim se fez.

Nós, em Ti, regenerados,
Somos filhos de Deus Pai;
E quais Teus irmãos de fato,

Hoje somos Teus iguais.

3 Grão de trigo, só estavas,
Foste semeado aqui;

Tu morreste, ressurgiste,
E multiplicaste a Ti,

Pois, em Tua natureza,
Nos geraste, os muitos grãos –

Tua plenitude mostram
Misturados num só pão.

4 Somos o Teu Corpo e Noiva,
E total reprodução,

Expressão e plenitude,
Eternal habitação.

Somos Teu prosseguimento,
Teu aumento e expansão,

Teu sobejo e crescimento
Nós, Contigo – que união!
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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.

continua
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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.

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.
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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.

PROFECIA

Composição para profecia com ponto principal e subpon-
tos: _______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

© 2009 Living Stream Ministry

213 SEMANA 12 — PROFECIA


