
ESBOÇOO Corpo de Cristo — O Significado
Intrínseco da Igreja

Leitura Bíblica: Ef 1:22-23; 2:21-22; 4:4, 16; 1 Co 1:2; 12:27

I. A economia de Deus visa o Corpo de Cristo (1 Tm
1:4; Ef 3:9-11; 4:16):
A. A economia eterna de Deus visa produzir um Corpo

orgânico para ser um organismo para Deus para
Seu aumento e expressão, com Deus tornando-se
homem para que o homem se torne Deus em vida e
em natureza, mas não na Deidade (Rm 8:3; 1:3-4;
12:4-5).

B. Estamos aqui para levar a cabo a economia eterna
de Deus com o propósito de obter o Corpo para Seu
Filho, Cristo, e esse Corpo tem de ser concretizado
nas igrejas locais (Ef 1:22-23; Rm 12:4-5; 16:1; 1 Co
1:2; 12:27).

II. O Corpo de Cristo é o organismo do Deus invisí-
vel; precisamos entrar em êxtase e ser transferi-
dos para outra esfera a fim de termos uma visão
intrínseca do Corpo de Cristo (At 10:9-10; 22:17;
Ef 1:17-18, 22-23).

III. Hoje, todos os problemas da igreja são devidos à
ignorância com respeito ao Corpo de Cristo;
necessitamos de espírito de sabedoria e de reve-
lação, tendo os olhos do nosso coração ilumina-
dos para vermos o Corpo (Rm 12:4-5; 1 Co
12:24b-27; Ef 1:17-23).

IV. A igreja como a casa de Deus, o reino de Deus e a
noiva de Cristo toma o Corpo de Cristo como seu
fator intrínseco; o Corpo é a igreja, a casa de
Deus, o reino de Deus e o complemento de Cristo
(1 Tm 3:15; Rm 14:17; Ap 19:7).

V. O Corpo é o significado intrínseco da igreja (1 Co
12:27; 1:2):
A. Sem o Corpo de Cristo, a igreja é sem vida e é mera-

mente uma organização humana (Rm 12:4-5; 16:1,
16b).

B. Sem o Corpo a igreja nada significa; se não
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houvesse nenhum Corpo, a igreja não teria signifi-
cado algum.

VI. O ápice da restauração do Senhor que pode
levar a cabo a economia de Deus de maneira
real, prática e verdadeira não é Deus produzir
muitas igrejas locais de maneira física, mas um
Corpo orgânico para ser Seu organismo (Gl 1:2;
Ef 4:4, 16):
A. As igrejas locais são fundamentalmente físicas,

mas devem visar a algo espiritual, e esse algo espi-
ritual é o Corpo de Cristo (Rm 16:4, 16; 12:4-5).

B. As igrejas locais não são a meta da economia de
Deus, mas um procedimento para alcançar a meta
de Deus — o Corpo universal de Cristo (1 Co 14:33b;
Cl 2:19).

C. Por fim,as igrejas locais desaparecerão,e somente o
Corpo de Cristo permanecerá para sempre como o
tabernáculo único de Deus e a noiva única do Cor-
deiro (Ap 21:2-3, 9).

VII. Se virmos o Corpo, saberemos que existem leis
no Corpo e que, portanto, precisamos agir de
acordo com essas leis (1 Co 12:14-27; 2 Co 10:13):
A. Deus tem leis não apenas no âmbito físico, mas

também no âmbito espiritual.
B. O Corpo de Cristo é uma entidade orgânica, e

nenhuma parte de Seu Corpo pode ser autônoma.
VIII. O Corpo único de Cristo é expressado em muitas

localidades como as igrejas locais (Ef 4:4; Ap 1:4,
11):
A. A igreja local é uma expressão do Corpo de Cristo

em determinada cidade (Mt 16:18; 18:17; 1 Co 1:2;
10:32b; 12:12-13, 20, 27).

B. A igreja universal — o Corpo de Cristo — torna-se
as muitas igrejas locais — as expressões locais do
Corpo de Cristo (Rm 12:4-5; 16:16b):
1. Cada igreja local faz parte do único Corpo uni-

versal de Cristo, uma expressão local desse
Corpo (1 Co 1:2; 12:27).

2. Universalmente, todas as igrejas locais são um
Corpo, e, localmente, cada igreja local é uma
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expressão local do Corpo universal; portanto,
um igreja local não é um Corpo, mas apenas
uma parte, uma expressão, do Corpo.

3. Uma igreja local que faz tudo localmente e que
expressa apenas sua localidade se torna uma
facção local, uma divisão local.

4. As igrejas locais são muitas em existência, mas
em elemento ainda são um só Corpo universal-
mente (Gl 1:2; Ef 4:4).

5. Aos olhos do Senhor, todas as igrejas são uma,
porque Cristo tem somente um Corpo (Mt
16:18; Ef 1:22-23).

C. O Corpo único de Cristo é expressado em muitas
igrejas locais (Ap 1:11-12, 20) na unidade divina
(assim como o Deus Triúno — Jo 17:11, 21, 23) e na
natureza, elemento, essência, expressão, função e
testemunho divinos; há muitas igrejas locais, mas
todas elas têm uma só natureza divina, um só ele-
mento divino, uma só essência divina, uma só
expressão divina, uma só função divina e um só tes-
temunho divino porque elas são um só Corpo.

IX. Precisamos praticar a vida da igreja tendo a
consciência do Corpo de Cristo (1 Co 1:2, 9;
10:16-17; 12:12-27):
A. A fim de ter a vida do Corpo,precisamos nos preocu-

par com os membros conosco no mesmo Corpo e ser
cheios de sentimento pelo Corpo (Rm 12:15; 1 Co
12:20-27; Fp 1:8).

B. Devemos negar a nós mesmos e nos identificar com
o Corpo (Mt 16:24; Rm 12:4-5, 15; 1 Co 1:2;
12:12-27).

C. Onde houver a revelação do Corpo, haverá a
consciência do Corpo, e onde houver a consciência
do Corpo, o conceito e a ação individuais são
descartados.

D. Tudo o que fazemos envolve o Corpo;portanto, sem-
pre que fizermos algo, devemos ter uma considera-
ção adequada pelo Corpo (2 Co 8:21; Ef 4:16).

E. Em nossa consideração o Corpo deve ser o primeiro
e as igrejas locais devem ser o segundo; devemos
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dar mais atenção ao Corpo de Cristo do que às igre-
jas locais (Mt 16:18; Ef 4:4, 16; 2:21-22; 1 Co 12:12;
1:2).

X. A restauração do Senhor está baseada na ver-
dade de que Cristo tem apenas um Corpo (Ef
1:23; 4:4):
A. O único Corpo é a única igreja,manifestada em mui-

tas localidades como as muitas igrejas locais (1 Co
10:32b; Ap 1:4, 11).

B. O Senhor deseja restaurar o Corpo de Cristo e a
unidade do Corpo de Cristo (Ef 4:4).

C. A restauração é para o Corpo; conhecer o Corpo é a
restauração adequada do Senhor (1:22-23;4:4,16).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Primeiramente, precisamos ver a economia de Deus. Depois,
precisamos ver o Corpo de Cristo. Falando estritamente, o que
Deus está buscando é um Corpo para Cristo. (…) Efésios 1
resulta na igreja como o Corpo de Cristo,a plenitude Daquele que
a tudo enche em todas as coisas. Cristo como Aquele que a tudo enche
em todas as coisas precisa da igreja para ser Sua plenitude com vistas
aSuaexpressão completa.Cristo não é apenaso Todo-Inclusivo,masé
também o Todo-Extensivo porque Ele enche tudo em todas as coisas.
Esse Cristo precisa de um Corpo como Seu complemento com vistas à
Sua expressão.

A igreja, o ajuntamento daqueles que foram chamados para
fora por Deus,não é uma organização,mas um organismo,o Corpo
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At
10:9-10

… Subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a
fim de orar (…) sobreveio-lhe um êxtase.

Ef
1:17-18

Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai
da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de
revelação no pleno conhecimento Dele, iluminados
os olhos do vosso coração…

1 Co
12:27

Ora, vós sois o corpo de Cristo…

Hoje, tudo que estamos compartilhando sobre o Corpo de Cristo
é invisível e intrínseco.(…) Necessitamos orar:“Senhor,pedimos-Te
que nos dês um êxtase. Por muitos anos temos estado na esfera do
conhecimento de Tua santa Palavra em nosso conceito natural e em
nossa visão natural. Necessitamos um êxtase que nos transfira do
conceito natural para outra esfera de maneira que possamos ver as
coisas que o homem em seu entendimento natural não pode ver.”

Quando Jesus foi crucificado sobre a cruz,eu também fui cruci-
ficado. Também Deus Pai entrou com a vida de ressurreição de
Cristo como o elemento para dar-me vida. (…) Tenho um encargo
pesado, pois desejo que todos nós tenhamos essa visão. Tenho
encargo que a todos nós seja concedida misericórdia de Deus de
modo que tenhamos um êxtase.Não devemos mais permanecer na
antiga esfera. Devemos ter um êxtase e sermos transferidos para
outra esfera.Necessitamos ver intrinsecamente o que é o Corpo de
Cristo. (The Intrinsic View of the Body of Christ, pp. 58-59)

de Cristo. Precisamos ver isso. O Corpo é um universalmente. Ele
tem somente um Deus que é três — o Pai, o Filho e o Espírito. Efé-
sios 4 revela que todos os três foram constituídos nesse organismo.

De um lado, o Corpo é uma constituição, mas por outro, é uma
edificação. Essa edificação não ocorre por meio de pedras ou tijolos
que não podem crescer.Essa edificação se dá pelo crescimento orgâ-
nico do Deus Triúno nos crentes que crescem em Cristo,a Cabeça de
todas as coisas (Cl 2:19; Ef 4:15). O Corpo é constituído com o Deus
Triúno e é edificado pelo crescimento (v. 16). Todos nós temos de
crescer em nossa Cabeça, Cristo, em tudo. Efésios 4:16 diz que o
Corpo edifica a si mesmo por meio do crescimento.Todo o Corpo efe-
tua o crescimento do Corpo para a edificação de si mesmo emamor.

Se virmos o Corpo, não seremos capazes de causar nenhum
problema na restauração.Não estaremos preocupados com quem
está certo ou com quem está errado. Na verdade, se causamos
problemas, automaticamente já estamos errados.

Todos os problemas são causados por uma só coisa — não conhe-
cer o Corpo. (…) Sempre que fizermos algo, precisamos ter uma
consideração adequada pelo Corpo. (…) Se cuidamos do Corpo e se
estamos preocupados com o Corpo, não haverá problema algum.

A restauração é para o Corpo, não para qualquer indivíduo ou
meramente para uma igreja local individual. Se quisermos fazer
alguma coisa, temos de considerar como o Corpo, a restauração,
reagirá. Todos os problemas são devidos à falta de visão do Corpo
e do cuidado para com o Corpo.Todos nós precisamos voltar à ver-
dade, e praticar a verdade é cuidar do Corpo. Às vezes, o Corpo
está forte; outras vezes, o Corpo está fraco; mas ainda assim é o
Corpo. Se retornarmos à verdade e cuidarmos da ordem ade-
quada no Corpo, imediatamente o Corpo se tornará mais forte.
Todos os problemas são devidos a uma só coisa: não ver, não
conhecer e não cuidar do Corpo. Precisamos honrar o Corpo. (The
Problems Causing the Turmoils in the Church Life, pp. 28, 35)

Leitura Adicional: The Intrinsic View of the Body of Christ, cap. 4;
The Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the
Transmitting of the Transcending Christ, cap. 5

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Estamos na igreja; isso é um fato. Mas onde está a realidade
do Corpo de Cristo? Temos a expressão o Corpo de Cristo e temos
a doutrina do Corpo de Cristo,mas onde está o aspecto prático e a
realidade do Corpo de Cristo?

Todos nós precisamos considerar essa questão. Temos a
expressão e temos a doutrina, mas, na prática, não temos a reali-
dade. O propósito do entremesclar é nos introduzir a todos na
realidade do Corpo de Cristo. Eu valorizo as igrejas locais, assim
como vocês o fazem.Mas eu valorizo as igrejas locais por causa de
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Ef
1:22-23

… A igreja,que é o seu corpo,a plenitude daquele que
a tudo enche em todas as coisas.

4:4 HásomenteumcorpoeumEspírito,comotambémfos-
tes chamados numa só esperança da vossa vocação.

Ap
21:2-3

E vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que
descia do céu,da parte de Deus. (…) Eis o tabernáculo
de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles
serãopovos deDeus,eDeus mesmoestarácom eles.

O Corpo é o significado intrínseco da igreja. Se não houvesse o
Corpo, a igreja não teria significado algum. A igreja não tem sen-
tido sem o Corpo.Mas aleluia,há o Corpo! Sem o Corpo,as igrejas
não teriam sentido, mas com o Corpo, há o significado intrínseco
da igreja.

Qual é a diferença entre a igreja e o Corpo? Necessitamos ver
que a igreja de Deus é a estrutura e o Corpo de Cristo é o orga-
nismo. Podemos usar a macieira como ilustração. A árvore é a
estrutura, e as maçãs são a própria essência orgânica dessa
árvore. (…) A igreja é a estrutura, como a macieira, e o Corpo de
Cristo é a própria essência orgânica da igreja, assim como as
maçãs são a própria essência da macieira. As duas são uma só
coisa.A igreja é a estrutura para a existência.O Corpo de Cristo é
o próprio conteúdo orgânico para satisfação das pessoas. (The
Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Transmit-
ting of the Transcending Christ, pp. 91-92)

um propósito. As igrejas locais são o procedimento para me intro-
duzir no Corpo de Cristo. As igrejas são o Corpo, mas talvez elas
não tenham a realidade do Corpo de Cristo.Portanto,precisamos
estar nas igrejas locais para que sejamos conduzidos ou introdu-
zidos na realidade do Corpo de Cristo.

A igreja, que é única, é expressada nas igrejas locais por
razões físicas. Nós, os crentes, estamos espalhados na terra; (…)
temos de estar separados em localidades. Mas não podemos
esquecer que as igrejas são o Corpo de Cristo. Efésios 4 diz que há
somente um Corpo (v. 4). Paulo disse que, embora muitos, ainda
somos um só pão e um só Corpo (1 Co 10:17). (…) Em Apocalipse 1,
o Senhor mostrou-nos sete candelabros que são os sinais das sete
igrejas.

Por fim, o livro de Apocalipse tem uma consumação. Nessa
consumação, os sete candelabros desaparecem. No capítulo 1,
vemos os sete candelabros.Mas nos dois últimos capítulos,vemos
unicamente uma cidade. Por fim, as igrejas locais desaparecerão.
Somente o Corpo permanecerá (…) para sempre, e esse Corpo de
Cristo é o tabernáculo único como habitação de Deus na terra, a
única noiva do Cordeiro (Ap 21:2-3). Todos precisamos ver isso.

Portanto, temos de dar muito mais atenção ao Corpo de Cristo
do que às igrejas locais. Isso não significa que anulo o ensina-
mento sobre as igrejas locais. Nós ainda precisamos dele. Como
pessoas, temos uma forma física, que é o nosso corpo. Mas um
corpo, em si mesmo, é uma carcaça. Um corpo físico necessita de
uma vida interior.Com a igreja hoje ocorre o mesmo.Por um lado,
ela tem uma forma, um corpo, mas essa forma não é a natureza, a
essência ou o elemento da igreja. Efésios 4 nos diz que a igreja é o
Corpo, e o Espírito, o Senhor e o Pai estão nessa igreja (vv. 4-6). O
Pai é a fonte, o Senhor é o elemento, e o Espírito é a essência do
Corpo. Essas quatro entidades são juntamente edificadas. (Pon-
tos Básicos sobre o Entremesclar, pp. 26-28)

Leitura Adicional:The Issue of the Dispensing of the Processed Trin-
ity and the Transmitting of the Transcending Christ, cap. 6;
Pontos Básicos sobre o Entremesclar, cap. 3

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Freqüentemente, a direção interior do Espírito Santo nos con-
duz à liderança de outros.Ele nos conduz a receber ajuda de outros.
Se recusarmos a ajuda de outros,perderemos muitas coisas.Alguns
cristãos tomam decisões de acordo com os próprios sentimentos.
Onde, pois, está o Corpo? Eles estão vivendo totalmente na esfera
do individualismo; não vêem o Corpo. (…) Por favor, considerem
quantas ações passadas nossas foram no Corpo. Devemos ver que
somos membros e que somos restringidos. Necessitamos receber
ajuda de outros membros. Que o Senhor nos mostre o Corpo agora.
O tipo de pessoas que vêem o Corpo são as que procuram ter comu-
nhão, têm medo de errar e não ousam trabalhar individualmente.
(The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38, p. 496)

Distúrbios após distúrbios ocorrem por não conhecermos o
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1 Co
12:20-21

O certo é que há muitos membros, mas um só corpo.
Não podem os olhos dizer à mão: Não precisamos de
ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não preciso de vós.

27 Ora, vós sois o corpo de Cristo; e, individualmente,
membros desse corpo.

A fim de vivermos a vida do Corpo de Cristo, precisamos pri-
meiramente ter a revelação do Corpo de Cristo.Se não tivermos a
revelação do Corpo de Cristo, nunca cessaremos nossas ativida-
des individuais. Alguns têm dito que nada há de extraordinário
em ver o Corpo de Cristo. Mas, irmãos e irmãs, se vocês virem o
Corpo de Cristo, vocês saberão que há leis no Corpo de Cristo e
que devem agir em conformidade com essas leis; essas palavras
não são sem valor. Se um homem vir Cristo, ele não tentará sal-
var a si mesmo por sua própria obra. Semelhantemente, se um
homem diz que viu o Corpo e ainda é independente e individua-
lista em sua conduta,ele não está retendo a Cabeça e não recebeu
a revelação do Corpo. Se um homem recebeu genuinamente a reve-
lação do Corpo, haverá alguma mudança nele, e ele certamente
buscará comunhão e aprenderá a obediência. (The Collected Works
of Watchman Nee, vol. 38, p. 487)

Corpo.O único remédio que pode nos curar desse tipo de doença é
vermos o Corpo. Quando o irmão Nee ensinou sobre o Corpo, ele
disse que em tudo o que fizermos, devemos considerar como as
igrejas se sentiriam a respeito disso. Quando fazemos alguma
coisa, não devemos esquecer que somos membros do Corpo, e que
o Corpo não é apenas uma igreja local. A igreja local não é um
“corpo local”; se for, ela se torna uma facção local. O Corpo é o
Corpo de Cristo, constituído pelo Deus Triúno com todos os cren-
tes da terra e com todas as igrejas locais. (The Problems Causing
the Turmoils in the Church Life, pp. 28, -29)

O que hoje estamos fazendo não é nossa obra pessoal, mas a
economia de Deus ao longo das gerações, isto é, a edificação do
Corpo de Cristo. O Senhor pode nos fazer expressar a vida de um
homem-Deus por meio de nossa união com os outros. Portanto, a
terceira estrofe de nosso novo hino diz: “Já não sou eu quem vive, /
Mas Deus vive comigo. / Edificado com os santos no Deus Triúno,
Sua casa universal seremos, / E nós Seu Corpo orgânico / Para
Sua expressão corporativa.” Essa é a realidade do Corpo de
Cristo.

Se vimos isso, não daremos atenção a práticas exteriores.
Tudo o que fazemos pertence à velha criação a menos que passe
por morte e ressurreição. Se você faz o que é certo, isso pertence à
velha criação; se faz o que é errado, isso também pertence à velha
criação. Nem um nem outro tem valor. Em nosso serviço a Deus,
primeiramente, devemos ver que de Deus não se zomba. E em
segundo lugar, devemos ver que no universo Deus não apenas
tem as leis no âmbito físico, mas também no âmbito espiritual;
além do mais, as leis espirituais são mais rígidas do que as leis
físicas. Portanto, uma vez que tocamos a obra spiritual de Deus,
devemos ser restringidos por Suas leis. Se nos desviarmos um
pouco que seja de Suas leis, será o nosso fim. (The High Peak
of the Vision and the Reality of the Body of Christ, p. 58)

Leitura Adicional: The Collected Works of Watchman Nee, vol. 38,
cap. 63; The High Peak of the Vision and the Reality of the Body
of Christ, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

No Novo Testamento, vemos muitas igrejas locais, e juntas,
essas igrejas locais são consideradas uma única igreja universal,
porque constituem o único Corpo de Cristo. Em Mateus 16:18, o
Senhor disse: “Edificarei a Minha igreja.” Aqui igreja está no sin-
gular, (…) indicando que deve ser a igreja universal.Mas em Atos
e nas Epístolas há muitas referências às igrejas. (…) A Bíblia pri-
meiramente se refere a uma igreja e depois a muitas igrejas, pois
a única igreja, a igreja universal, é a totalidade de todas as igre-
jas, e todas as igrejas são elementos locais da igreja universal, o
único Corpo de Cristo. (The Conclusion of the New Testament,
p. 2156)

OpropósitodaeconomiadeDeusnãoéqueapenascrentes indivi-
duais sejam salvos, sejam espirituais e, por fim, vão para o céu. (…)
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Mt 16:18 … Sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as
portas do Hades não prevalecerão contra ela.

Ef
2:21-22

No qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para
santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós
juntamente estais sendo edificados para habitação
de Deus no Espírito.

Rm
16:16

… Todas as igrejas de Cristo vos saúdam.

Todas as igrejas locais são um único Corpo de Cristo no universo
(Ef 4:4). Cada igreja local é uma parte do Corpo universal, isto é,
uma expressão local do único Corpo. Essa única igreja universal, o
único Corpo, compreende todas as igrejas locais. (…) Juntas [todas
as igrejas locais] constituem uma única igreja universal. A igreja
universal é o único Corpo de Cristo,e todas as igrejas locais são sim-
plesmente expressões locais desse único Corpo.

Necessitamos ser impressionados com o fato de que as igrejas
locais são a expressões locais do Corpo de Cristo (1 Co 12:27; Ef
2:22).Há somente um Corpo,mas há muitas expressões.Universal-
mente,todas as igrejas são um Corpo,e localmente,cada igreja local
é uma expressão local desse Corpo universal. Portanto, uma igreja
local não é um Corpo, mas apenas uma parte do Corpo, isto é, uma
expressão do Corpo.(TheConclusionof theNew Testament,p.2156)

Esse é o ensinamento do cristianismo caído. A Bíblia nos diz que
Deus tem um desejo,e que Ele criou uma economia para dispensar a
Si mesmo em Seu povo escolhido e torná-los Seus muitos filhos. Em
seguida, Ele os transforma em Seu tesouro e os sela com o Seu ele-
mento vital para a redenção do corpo deles. Por meio do transcen-
dente Cristo transmissor, Ele os ajunta para fazer deles uma só
igreja.É por isso que dizemos que há a necessidade de uma restaura-
ção da vida adequada da igreja segundo a economia de Deus.

Louvado seja o Senhor e graças ao Senhor por termos visto a
luz até esse ponto e termos sido introduzidos em Sua restaura-
ção. Lamentavelmente, porém, a nossa visão não é tão elevada.
Nossa visão não está à altura do padrão. Somos ainda apenas por
nossa igreja local em nossa cidade. Isso está errado. Nenhum de
nós deveria ser somente por nossa igreja em nossa cidade. Esta-
mos aqui pela igreja de Deus no universo. Cada expressão local,
cada igreja local, deve ser a mesma para nós. (…) Cada igreja é
minha igreja porque é a igreja de Deus. Não há diferenças regio-
nais. É errado pensar que determinada região é minha para
minha obra. Cristo tem somente um Corpo.

Precisamos de espírito de sabedoria e de revelação, tendo os
olhos do nosso coração iluminados para termos a visão de Deus e
conhecermos a economia de Deus em Sua sabedoria. O centro da
economia de Deus é Seu desejo de ter muitos filhos constituídos
por meio da transformação em um Corpo,o qual é a igreja expres-
sada nessa terra em muitas localidades como expressões locais,
igrejas locais, e todas essas igrejas locais são uma só igreja. (The
Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Transmit-
ting of the Transcending Christ, pp. 76-77)

As igrejas locais são muitas em existência, mas em elemento
ainda são um só Corpo universalmente (Ef 4:4). Em existência as
igrejas são muitas. (…) Em elemento, porém, todas as igrejas são
uma.Somos uma só igreja,um só Corpo e um só novo homem.Em
elemento, não somos divididos e não podemos ser autônomos.
(One Body and One Spirit, p. 17)

Leitura Adicional:The Conclusion of the New Testament,mens.200;
One Body and One Spirit, cap. 1

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Na vida da igreja devemos aprender a ter consciência do
Corpo.Quando estamos em desacordo com os irmãos e irmãs,cer-
tamente estamos em desacordo com Deus. Alguns cristãos são
como borboletas: agem independentemente. Outros são como
abelhas:vivem e movem-se juntos.A borboleta voa de flor em flor,
seguindo o próprio e doce caminho; mas a abelha trabalha para a
colméia. A borboleta vive e trabalha individualmente; a abelha,
porém, tem consciência do corpo. Todos deveríamos ser como as
abelhas e ter consciência do Corpo para viver junto com os
demais membros no Corpo de Cristo. Onde quer que haja revela-
ção do Corpo, ali há consciência do Corpo, e onde quer que haja
consciência do Corpo, o conceito e a ação individuais são
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Suprimento Matinal

1 Co
12:24-26

… Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo
muito mais honra àquilo que menos tinha, para que
não haja divisão no corpo; pelo contrário, cooperem
os membros, com igual cuidado, em favor uns dos
outros. De maneira que, se um membro sofre, todos
sofrem com ele; e, se um deles é honrado, com ele
todos se regozijam.

Fp 1:8 Pois minha testemunha é Deus, da saudade que
tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo
Jesus.

O Corpo orgânico não é dividido e, além disso, é indivisível (1
Co 1:13a). Ele não é autônomo. Esse único Corpo de Cristo é
expressado em muitas igrejas locais (Ap 1:11) na unidade divina
assim como o Deus Triúno (Jo 17:11, 21, 23) e na natureza, ele-
mento, essência, expressão, função e testemunho divinos. Há
muitas igrejas, contudo elas têm uma única natureza divina, um
elemento divino,uma essência divina,uma expressão divina,uma
função divina, e um testemunho divino porque elas são um Corpo.
(…) Se vimos o Corpo,não haverá nenhum problema.O princípio e
a prática do único Corpo serão mantidos pelos crentes na unani-
midade prática (At 1:14; 2:46; 4:24; 5:12; 15:25; Rm 15:6). (The
Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Transmit-
ting of the Transcending Christ, pp. 93-94)

imediatamente descartados. Ver Cristo resulta em libertação do
pecado; ver o Corpo resulta em libertação do individualismo. Ver
o Corpo e ser libertado do individualismo não são duas coisas,
mas uma só. Assim que vemos o Corpo, nossa vida e obra como
indivíduos cessam. 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 todo o
problema. (Watchman Nee, O Mistério de Cristo, pp. 24-25)

Como somos membros do Corpo de Cristo, devemos ter um
sentimento pelo Corpo. Primeiramente, devemos tomar o senti-
mento da Cabeça como nosso próprio sentimento. Em Filipenses
1:8 (…) [vemos] que Paulo tomou as partes interiores de Cristo
Jesus como suas próprias partes interiores a fim de cuidar da
igreja. Isso significa que ele cuidou do Corpo de Cristo tomando o
sentimento de Cristo como seu próprio sentimento.O sentimento
de Cristo se tornou seu sentimento pelo Corpo. Devemos ser
como Paulo, tomando o sentimento da Cabeça como nosso próprio
sentimento. Isso é o que mais necessitamos para vivermos a vida
do Corpo. Além disso, não devemos tomar apenas o sentimento
da Cabeça como nosso sentimento, mas também devemos fazer
isso no princípio do cuidado pelo Corpo [1 Co 12:25b-26]. (…) A
fim de termos a vida do Corpo, devemos nos preocupar com os
membros conosco no mesmo Corpo e ser cheios de sentimento
pelo Corpo.

Se como membros, tivermos o sentimento da Cabeça em todas
as coisas e cuidarmos do Corpo, tomaremos o Corpo como a regra
em nossa mente, pensamentos, palavras e ações. Devemos negar
a nós mesmos e nos identificar com o Corpo. Fazendo assim, não
haverá nenhuma separação ou desconexão do Corpo. A vida que
vivemos será totalmente a vida do Corpo, e o Senhor ganhará
uma expressão do Seu Corpo. (The Oneness and the One Accord
according to the Lord’s Aspiration and the Body Life and Service
according to His Pleasure, pp. 40-41)

Leitura Adicional:O Mistério de Cristo, cap.3;The Oneness and the
One Accord according to the Lord’s Aspiration and the Body Life
and Service according to His Pleasure, cap. 3

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Não somos um porque temos todos a mesma doutrina ou opi-
nião. Não, somos um porque estamos todos em Cristo. Talvez
nossa mentalidade, pensamentos e opiniões sejam diferentes,
mas pela graça do Senhor, todos nós devemos negar essas dife-
renças. (…) Você gosta de buscar espiritualidade? Espero que
você (…) tenha a ousadia de dizer ao Senhor: “Ó Senhor, deixo
que até mesmo a espiritualidade se vá! Quero viver nessa ‘unida-
de’. O que necessito não é cobrir a cabeça, lavar os pés, santidade
ou espiritualidade; importo-me apenas com essa ‘unidade’, esse
único Corpo”.

Somente os que não viram o Corpo de Cristo dariam atenção a
essas questões. Os que viram o Corpo não se importam com essas
coisas. O que é o Corpo? É a plenitude de Cristo.
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Suprimento Matinal

1 Co 1:2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santifica-
dos em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com
todos os que em todo o lugar invocam o nome de
nosso Senhor Jesus Cristo , Senhor deles e nosso.

Ef 4:16 De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado
pelo auxílio de toda junta, segundo a justa coopera-
ção de cada parte, efetua o seu próprio aumento para
a edificação de si mesmo em amor.

Hoje a restauração do Senhor é principalmente a restauração
da unidade do Corpo. Não é uma restauração de certa verdade ou
de certa doutrina; a restauração do Senhor hoje é a restauração
dessa unidade em Cristo. Portanto, se tivermos essa visão, essa
revelação, não teremos nenhum argumento sobre coisa alguma.
(…) Nós [todos] fomos batizados em Cristo e (…) nesse batismo
nossa velha criação,nosso ser natural e nossa velha pessoa foram
sepultados e despojados. Hoje, estamos vivendo em Cristo e por
Cristo. Aqui somos um, e nada pode nos tocar. Não apenas somos
um com Cristo, mas também um com os outros em Cristo. Não
somos um com nada fora de Cristo;nós somos um em Cristo. (One
Body, One Spirit, and One New Man, p. 22)

O que é a plenitude de Cristo? É o seu desfrute e experiência
interiores de Cristo; é você viver em Cristo e permitir que Ele
viva em você. Isso é o Corpo. (One Body, One Spirit, and One New
Man, pp. 22, 24-25)

A fonte, ou raiz, dos (…) distúrbios é sermos negligentes em
nossa consideração para com a unidade do Corpo.Temos ensinado
muito sobre o Corpo e publicado muitos livros sobre o Corpo, mas
quando determinada situação se levanta, não são muitos os que
cuidam do Corpo. Cuidar do Corpo é cuidar da unidade. Se a uni-
dade se perde, é o fim do Corpo. Não havendo unidade, não haverá
o Corpo.O Corpo somente pode existir e sobreviver havendo a uni-
dade. (Further Consideration of the Eldership, the Region of Work,
and the Care for the Body of Christ, p. 24)

Conhecer o Corpo é a restauração adequada do Senhor. Se
somos pela restauração, necessitamos perceber o que é a restau-
ração. O Senhor deseja restaurar o Corpo de Cristo, que foi
ignorado, e restaurar a unidade negligenciada do Corpo de
Cristo. Essa é a restauração do Senhor.

Devemos decidir negar a nós mesmos e ser os vencedores para
o Senhor, para a restauração e para o Corpo. Necessitamos dessa
resolução. Devemos orar: “ Senhor, sei que precisas dos vencedo-
res. Sem os vencedores, Tu não tens como prosseguir. Senhor,
desejo ser um desses vencedores.” Os vencedores vêem o Corpo,
conhecem o Corpo e se preocupam com o Corpo.

Por um lado,devemos deixar clara nossa posição de que não con-
cordamos com as divisões causadas por certos causadores de
divisões. Isso ajudará a acalmar a situação entre as igrejas. Por
outro, devemos escolher uma firme resolução, orando: “Senhor,
levarei a sério a questão de viver-Te para Tua restauração, para a
edificação de Teu Corpo. Senhor, esse é o meu trabalho. Essa é a
minha meta.” (The Problems Causing the Turmoils in the Church
Life, pp. 31, 36)

Leitura Adicional: The Problems Causing the Turmoils in the
Church Life, cap. 3; Further Consideration of the Eldership, the
Region of Work, and the Care for the Body of Christ, caps. 1-2
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HINO Hinos, Nº 394

1 É a igreja mui gloriosa e parte dela somos nós;
Quão felizes, o Senhor tornou-nos um!

Há no universo um Corpo a que pertencemos nós;
Aleluia! o Senhor tornou-nos um!

Aleluia pelo Corpo!
Somos membros deste Corpo!
Somos todos pelo Corpo!
Aleluia! o Senhor tornou-nos um!

2 Não são individualistas, mas um coletivo ser
Que Deus quer qual Sua manifestação;

Não igrejas isoladas, mas um Corpo devem ser —
Aleluia! nele estamos, que expressão!

Aleluia pelo Corpo!
Teme Satanás o Corpo!
Vitoriosos, só no Corpo!
Aleluia! nele estamos, que expressão!

3 Sete candelabros de ouro: natureza divinal —
Nada “natural” o Corpo aceitará;

Quando estamos na divina natureza e somos um,
Quão brilhante o candelabro se fará!

Aleluia pelo Corpo!
Pelos candelabros de ouro!
Pelo resplendente Corpo!
Aleluia, é de ouro e tem fulgor!

4 Como vamos tal divina unidade expressar?
O caminho é de Cristo se fartar!

Ele, árvore da vida, nossa festa e maná,
Aleluia! O comemos sem cessar!

Um nós somos ao comê-Lo!
E divinos ao comê-Lo!
Brilharemos ao comê-Lo!
Aleluia! o caminho é comer!
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