
ESBOÇOO Corpo de Cristo em Efésios (1) — A
Revelação do Corpo de Cristo

Leitura Bíblica: Ef 1:17; 2:10, 15; 3:16-19; 4:3-6, 11-16; 5:2,
8-9, 26-27; 6:10-13, 17-18

I. Cada capítulo do livro de Efésios revela o misté-
rio do Corpo de Cristo como o organismo do
Deus Triúno de um ponto de vista específico;
temos de orar por um espírito de sabedoria e de
revelação de modo que vejamos o Corpo de
Cristo como a revelação mais elevada da Bíblia
(1:17-23; 3:3-5, 9-11).

II. Efésios 1 revela que o Corpo de Cristo é o resul-
tado do dispensar da Trindade processada e da
transmissão do Cristo transcendente:
A. O dispensar do Pai em Sua escolha e predestinação

resulta em Seus muitos filhos como Sua casa em
santificação (vv. 3-6).

B. O dispensar do Filho em Sua redenção e salvação
resulta nos crentes como a herança de Deus em
transformação (vv. 7-12).

C. O dispensar do Espírito em Seu selar e garantir o
penhor resulta em Deus como herança dos crentes
para a perfeição deles (vv. 13-14).

D. A transmissão do Cristo transcendente em Sua res-
surreição e ascensão resulta em Seu Corpo como
Sua expressão para a consumação dos crentes (vv.
19-23).

III. Efésios 2 revela que o Corpo de Cristo é a
obra-prima do Deus Triúno como o único novo
homem (vv. 10, 15-16):
A. O Corpo de Cristo como o único novo homem é a

obra-prima de Deus, Seu poema, criado em Si
mesmo por meio de Sua morte e ressurreição a fim
de expressar Sua infinita sabedoria e desígnio
divino (vv. 10, 15).

B. Na cruz, Cristo criou o novo homem em Si mesmo,
abolindo em Sua carne a lei dos mandamentos na
forma de ordenanças, todas as formas ou maneiras

SEMANA 6 — ESBOÇO 94

Dia 1

Dia 2

de vida e adoração que dividem a humanidade (vv.
14-16).

C. As pessoas do mundo consideram as diferenças cul-
turais como fonte de prestígio, mas no Corpo de
Cristo como o novo homem nós perdemos esse pres-
tígio; agora nosso único prestígio é Cristo e a uni-
dade autêntica (Cl 1:18b; Ef 4:3-4a).

D. No único novo homem há somente uma única pes-
soa — o Cristo todo-inclusivo; este único novo
homem tem uma só boca para falar a mesma coisa
em unanimidade (2:15; Rm 15:6; 1 Co 1:10).

IV. Efésios 3 revela que o Corpo de Cristo se torna a
plenitude do Deus Triúno ao sermos supridos
com as riquezas de Cristo e por Cristo fazer Sua
morada em nossos corações:
A. Deus tem uma economia para distribuir as inson-

dáveis riquezas de Cristo em nosso ser de modo que
nos tornamos Sua plenitude, Sua expressão (vv. 2,
7-9, 19).

B. Paulo orou ao Pai como a fonte,para que Ele nos for-
talecesse no homem interior pelo Espírito como o
meio, para que Cristo, o Filho, se movesse e traba-
lhasse para fazer Seu lar em nossos corações, resul-
tando em nos tornarmos o Corpo de Cristo como a
plenitude do Deus Triúno (vv. 14-19).

C. Precisamos orar diariamente para sermos fortale-
cidos em nosso homem interior de modo que o Deus
Triúno cumpra Sua obra única de edificar a Si
mesmo em Cristo nos nossos corações para que Ele
Se torne nossa constituição intrínseca para a
mútua habitação de Deus e o homem (vv. 16-17; Jo
14:23).

V. Efésios 4 revela que o Corpo de Cristo é o mes-
clar do Deus Triúno processado com os crentes
regenerados e que este único Corpo é edificado
pelo único ministério:
A. Um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai

estão mesclados com os crentes numa só entidade
para serem o Corpo orgânico de Cristo (vv. 4-6).

B. A unidade do Corpo de Cristo é a unidade do
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Espírito, e a unidade do Espírito é o próprio Espí-
rito, que está em nosso espírito; para preservarmos
esta unidade, precisamos estar em nosso espírito
mesclado (vv. 3-4; Jo 4:24).

C. O Corpo de Cristo é edificado pelo único ministério,
que nos aperfeiçoa para crescermos em Cristo, a
Cabeça,em todas as coisas e para funcionar a partir
Dele a fim de suprir o Corpo para a edificação de si
mesmo em amor (Ef 4:11-16).

VI. Efésios 5 revela que o Corpo de Cristo é com-
posto dos filhos da luz a fim de ser a noiva de
Cristo para Sua satisfação:
A. Não somente estávamos em trevas; éramos as pró-

prias trevas, pois éramos um com Satanás; agora
não apenas somos os filhos da luz, mas a própria
luz, pois somos um com Deus no Senhor (v. 8; Mt
5:14).

B. O candelabro significa que a igreja,como a reprodu-
ção do Deus Triúno, é uma árvore viva, de ouro, que
floresce com a vida de ressurreição como a luz ful-
gente, a qual é o fruto da luz para a plena expressão
do Deus Triúno (Êx 25:31-34; Nm 17:8; Ap 1:11-12;
Ef 5:9; cf. Gl 5:22).

C. Como filhos da luz, andando em amor e luz, estare-
mos preparados para ser a gloriosa noiva de Cristo
pela santificação do Espírito que dá vida,purificando-
-nos pelo lavar da água na palavra (Ef 5:2, 8, 18,
26-27).

VII. Efésios 6 revela que o Corpo de Cristo é a guer-
reira corporativa do Deus Triúno para a derrota
do inimigo de Deus:
A. A batalha espiritual não é uma questão individual,

mas uma questão do Corpo; a igreja como o Corpo é
uma guerreira corporativa, e somente uma guer-
reira corporativa pode usar toda a armadura de
Deus (vv. 10-20; cf. Mt 16:18).

B. Toda batalha tem sua fonte no conflito entre a von-
tade de Satanás e a vontade de Deus; é necessário
que tenhamos nossa vontade subjugada e transfor-
mada por Cristo por meio dos sofrimentos de
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maneira que ela se submeta ao encabeçamento de
Cristo para escolher a vontade de Deus e ser rica no
poder de defesa de Cristo em ressurreição (Is
14:12-14;Mt 6:10;26:42;Fp 2:13;Ct 4:1,4;7:4a,5).

C. A oração é o meio único, crucial e vital pelo qual
aplicamos toda a armadura de Deus, tornando dis-
ponível a nós cada item dela (Ef 6:18).

D. Lutamos a guerra espiritual sendo fortalecidos no
Senhor, Deus Filho, vestindo toda a armadura de
Deus Pai e empunhando a espada do Espírito; essa
é nossa experiência e desfrute do Deus Triúno
mesmo na batalha espiritual (vv. 10-11, 17-18).
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DIA 1 Leitura de Hoje

[Efésios 1 revela o resultado da dispensação da Trindade proces-
sada e a transmissão do Cristo transcendente.] O dispensar do Pai
em Sua escolha e predestinação resulta em Seus muitos filhos como
Sua casa em santificação (vv. 3-6). O dispensar do Filho em Sua
redenção e salvação resulta nos crentes como a herança de Deus em
transformação (vv. 7-12). O dispensar do Espírito em Seu selar e
garantir o penhor resulta em Deus como herança dos crentes para a

SEMANA 6 — DIA 1 98

Suprimento Matinal

Ef
1:22-23

E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o
Cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o
seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em
todas as coisas.

Qual é a revelação máxima na Palavra santa? A Bíblia tem
sessenta e seis livros (…) escritos em um período de pelo menos
mil e seiscentos anos. Esses sessenta e seis livros tratam de mui-
tas coisas desde a eternidade passada até a eternidade futura.
Eles abrangem a criação, a salvação e muitas outras coisas. Os
estudiosos e mestres da Bíblia abordaram muitos assuntos dela,
mas todos nós temos de ver que o Corpo é o ponto máximo.Dentre
todas as milhares de palavras da Bíblia, o Corpo deve estar em
destaque para nós. A maior palavra da Bíblia é o Corpo.

Efésios nos diz que a igreja é a plenitude de Cristo, o novo
homem, a família de Deus, a comunidade ou o povo de Deus e a
habitação de Deus. A igreja é também a noiva e a guerreira. Mas
vocês precisam perceber que o item básico é o Corpo, e todos os
outros itens são secundários.Falando de modo preciso,Efésios não
fala sobre o novo homem; fala sobre o Corpo como o novo homem.
Não fala sobre a plenitude de Cristo; fala sobre o Corpo como a ple-
nitude de Cristo.Todos os demais termos são secundários.O termo
básico é somente um, o Corpo. O Corpo é a casa de Deus. O Corpo é
a comunidade de Deus. O Corpo é a noiva. O Corpo é a guerreira.
Não é muito bom inverter as palavras e dizer que a guerreira é o
Corpo, ou que a casa é o Corpo ou que o novo homem é o Corpo. O
Corpo é o ponto principal,e todos esses outros termos são secundá-
rios. (Perfecting Training, pp. 269-270, 275-276)

perfeição deles (vv. 13-14). A transmissão do Cristo transcendente
em Sua ressurreição e ascensão resulta em Seu Corpo como Sua
expressão para a consumação dos crentes (vv. 19-23).

O resultado aqui é a igreja, o Corpo de Cristo, e este resultado
vem da Trindade processada e da transmissão do Cristo trans-
cendente.A Trindade foi processada com vistas ao Seu dispensar.
Além disso,Cristo hoje é o lugar mais elevado no universo, como o
Transcendente para transmitir a Si mesmo à igreja, Seu Corpo.
Há um tipo de elemento celestial, uma transmissão espiritual
ocorrendo todo o tempo a partir do Cristo transcendente e por
meio Dele.

Efésios 1 mostra que Deus abençoou os crentes com uma dis-
pensação tripla — primeiro, pelo Pai; segundo, pelo Filho;
terceiro, pelo Espírito. Por fim, essa dispensação será levada a
cabo pela transmissão do Cristo transcendente.A dispensação do
Pai em Sua escolha e predestinação resulta em muito filhos para
formar a casa de Deus em santificação. A dispensação do Filho
em Sua redenção e salvação resulta em uma herança para Deus,
um tesouro para Ele, como Sua propriedade particular. Isso sig-
nifica que todos os muitos filhos que resultaram da dispensação
do Pai se tornarão um tesouro para Deus como Sua herança.
Deus nos ganha como Sua propriedade,Seu tesouro.Então,a dis-
pensação do Espírito em Seu selo e penhor resulta em Deus como
a herança dos crentes para Sua perfeição. O resultado da dispen-
sação triúna de Deus são os muitos filhos, a propriedade de Deus
e nossa herança. Mas não existe igreja até que o Cristo transcen-
dente surja para transmitir a totalidade da dispensação de Deus.
Os muitos filhos, a herança de Deus, nossa herança e a transmis-
são do Cristo transcendente culminam na igreja, o Corpo de
Cristo. (The Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and
the Transmitting of the Transcending Christ, pp. 9-12)

Leitura Adicional: Perfecting Training, cap. 23; The Body of Christ,
cap. 1; The Intrinsic View of the Body of Christ, cap. 4-5; The
Issue of the Dispensing of the Processed Trinity and the Trans-
mitting of the Transcending Christ, caps. 1-7

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Quando Cristo estava na cruz, Ele não somente tirou nossos
pecados, crucificou nosso velho homem e destruiu o diabo, mas
também aboliu as ordenanças. Na cruz, quando Cristo removeu
as barreiras entre os povos ao abolir as ordenanças, Ele criou em
Si mesmo, dos crentes judeus e crentes gentios, um novo homem.
(…) Não há muitos novos homens hoje; pelo contrário, há
somente um novo homem. Não somos o novo homem individual-
mente; em vez disso, você faz parte do novo homem, eu faço parte
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Suprimento Matinal

Ef 2:10 Pois somos feitura [ou: obra-prima] dele, criados em
Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de ante-
mão preparou para que andássemos nelas.

15-16 Aboliu, na sua carne, a lei dos mandamentos na
forma de ordenanças,para que dos dois criasse,em si
mesmo, um novo homem, fazendo a paz, e reconcili-
asse ambos em um só corpo com Deus, por inter-
médio da cruz, destruindo por ela a inimizade.

A salvação em Efésios 2 (…) deu vida a nós,que estávamos mor-
tos. Fomos vivificados, ascendidos e assentados juntamente nos
lugares celestiais em Cristo (vv.4-10). (…) Somos avivados e celesti-
ais. Esse é o resultado do dispensar divino (…) da Trindade Divina
[que] nos salvou, vivificou, elevou e nos fez assentar nos lugares
celestiais, fazendo-nos todos pessoas vivas nos lugares celestiais.
Isso ocorreuna ressurreição e ascensão de Cristo (1 Pe 1:3;Ef 4:8).

Essa obra dispensadora tornou-nos a obra-prima de Deus. Efé-
sios 2:10 fala-nos que nós somos Sua “obra-prima”. A palavra grega
para “obra-prima” é poiema, que também pode ser traduzida para
“poema”. (…) Um poema mostra a sabedoria e o desígnio do composi-
tor. Nós, a igreja, a obra-prima do trabalho de Deus, somos também
um poema,que expressa a sabedoria infinita de Deus e Seu desígnio.
Não podemos pensar que somos tão maravilhosos, mas precisamos
ver o fato divino de que Cristo está em nós e que nós estamos em
Cristo. (…) Somos a obra-prima de Deus porque Ele dispensou Seu
próprio Ser em nosso ser. (…) Isso nos torna maravilhosos e nos faz a
obra-prima de Deus. (The Body of Christ, pp. 20-21)

dele e todos os salvos também fazem parte do novo homem. O
novo homem é unicamente um, contudo tem milhões de partes.
Há somente um Corpo, e há somente um novo homem — um
Corpo e um novo homem. (…) A criação de um só novo homem
está em Efésios 2:15, e um só Corpo está no versículo 16. Isso nos
mostra que o único novo homem no versículo anterior é um só
Corpo no versículo seguinte, e também nos mostra que o Corpo e
o novo homem estão totalmente relacionados.

A igreja não é meramente o Corpo, mas também é o novo
homem. O Corpo precisa de Cristo como sua vida, ao passo que o
novo homem precisa de Cristo como sua pessoa. Quando você
quer falar, quando eu quero falar, quando qualquer um de nós
quer falar, precisamos resolver a questão básica: Quem é a pes-
soa que fala aqui? Se você for essa pessoa, você tem sua própria
boca. Se eu for essa pessoa, eu tenho minha própria boca. Por-
tanto, você tem sua boca, e eu tenho a minha; assim, há duas
bocas. Quando cada pessoa é individual e cada um fala de seus
próprios assuntos, temos muitas bocas. Isso é uma sociedade ou
uma denominação, e essa é a condição do cristianismo degradado
de hoje. Na restauração do Senhor, entretanto, a igreja é o Corpo,
e a igreja é o novo homem.O Corpo tem Cristo como vida, e o novo
homem tem Cristo como uma pessoa. Quando você fala, não é
você que é a pessoa; quando eu falo, tampouco sou eu. Quando
qualquer um fala, Cristo é a pessoa. Qual é o resultado? O resul-
tado é que há apenas uma boca.

É por isso que em 1 Coríntios 1:10 Paulo diz que todos “falem a
mesma coisa”. Esse versículo muito me incomodava havia diver-
sos anos. Eu pensava: “Como é possível todos os cristãos falarem
a mesma coisa?” Parecia-me impossível, mas um dia eu entendi.
A igreja é o novo homem com apenas uma pessoa, e essa pessoa
controla nosso falar, de forma que tudo o que Ele fala certamente
é “a mesma coisa” que todos nós falamos como o novo homem.
(One Body, One Spirit, and One New Man, pp. 54, 55-59)

Leitura Adicional: The Body of Christ, cap. 2; One Body, One Spirit,
and One New Man, cap. 5

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Nosso espírito, a parte central de nosso ser, é circundado pelo
nosso coração, que é composto principalmente por nossa mente,
emoção e vontade. Cristo está em nosso espírito, mas em que
medida Ele tem feito Seu lar em nosso coração? A maior parte do
nosso coração ainda está vaga, e não ocupada, saturada ou enchar-
cada de Cristo.Todos os dias nossos corações são enchidos de outras
coisas. Como resultado, Cristo está aprisionado em nosso espírito.

Efésios 3 indica com veemência que o Deus Triúno Se edifica
em nós quando Cristo faz em nós o Seu lar. Paulo dobrou seus joe-
lhos ao Pai e orou para que Ele nos concedesse, segundo as
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Suprimento Matinal

Ef
3:17-19

E, assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim
de poderdes compreender, com todos os santos, qual
é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundi-
dade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo
entendimento, para que sejais tomados de toda a
plenitude de Deus

Jo 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguém Me ama, guardará a
Minha palavra; e Meu Pai o amará, e viremos a ele e
faremos com ele morada.

A economia de Deus é trabalhar a Si mesmo em nós, em
Cristo, como Sua corporificação. Por meio da morte e ressurrei-
ção, Cristo tornou-se o Espírito que dá vida (1 Co 15:45b). Agora
nós precisamos deixar Deus trabalhar Cristo como o Espírito em
cada parte de nosso ser. Quanto mais Deus o fizer, mais seremos
capazes de declarar: “Para mim o viver é Cristo”, e “Estou crucifi-
cado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive
em mim” (Fp 1:21; Gl 2:20).

O versículo que,no Novo Testamento,melhor indica que Cristo
está Se edificando em nós é Efésios 3:17.Aqui Paulo diz que Cristo
está fazendo Sua morada em nossos corações. Isso é edificação. O
que é de crucial importância hoje é a questão acerca de quanto de
Cristo está sendo edificado em nós. Quanto tem Cristo sido edifi-
cado, não apenas em seu espírito mas em seu coração, a fim de
fazer aí Sua morada? (Life-study of 1 & 2 Samuel, p. 161)

riquezas de Sua glória, que fôssemos fortalecidos com poder,
mediante Seu Espírito no homem interior (vv. 14, 16) de modo
que Cristo fizesse Seu lar em nossos corações. Aqui nós temos a
Trindade divina: o Pai é Aquele a quem Paulo orou; o Espírito é
Aquele que realiza o fortalecimento; e Cristo, o Filho, é Aquele
que faz Seu lar em nossos corações. Ao edificar-Se em nosso ser,
Ele faz do nosso coração, nossa constituição intrínseca, o Seu lar.
(Life-study of 1 & 2 Samuel, pp. 161-162)

Fazer uma casa é muito mais do que habitar.O Senhor não está
apenas habitando dentro de nós. Ele está edificando Sua casa em
nós. Isso significa que esse Habitante está habitando em nós de
maneira muito positiva. Enquanto Ele habita em nós, Ele edifica
a Si mesmo como o próprio elemento em nosso ser,a fim de edificar
um tipo de constituição maravilhosa para Ele habitar. (…) Dia
após dia,o Cristo que habita interiormente está edificando,consti-
tuindo uma estrutura em nós,para que Ele habite como Sua casa.

O Senhor disse: “Se alguém Me ama (…) viremos [Meu pai e
Eu] a ele e faremos com ele morada” [Jo 14:23]. Fazer uma habi-
tação é edificar uma casa,que é a casa do Pai.João 14:2 diz que na
casa do Pai há muitas moradas. O Senhor faz morada conosco
nesta era, a era da igreja, para Deus edificar uma casa para Si
mesmo bem como para nós.

O Senhor habita em nós para edificar-Se em nosso ser e edificar-
-nos em Seu Ser. Ele edifica na divindade o homem redimido e
elevado na ressurreição de Cristo. Cristo edifica esse homem em
Si mesmo.Em João 15 o Senhor disse: “Permanecei em Mim,e Eu
permanecerei em vós” (v. 4). Isso implica edificação. Se permane-
cemos em Cristo, nós nos edificamos Nele, ou podemos dizer que
somos edificados Nele. Enquanto Cristo permanece em nós, Ele
está edificando a Si mesmo em nosso ser. Por fim, este é um per-
manecer mútuo, um morar mútuo e um edificar mútuo. (Pontos
Básicos sobre o Entremesclar, pp. 49-50)

Leitura Adicional: Life-study of 1 & 2 Samuel, mens. 24, 30; The
Body of Christ, cap. 3; The Two Greatest Prayers of the Apostle
Paul, caps. 3-4; Pontos Básicos sobre o Entremesclar, cap. 5; Liv-
ing in and with the Divine Trinity, cap. 6

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

O Corpo é edificado por um único ministério de muitas pes-
soas dotadas que aperfeiçoam os santos para que realizem a
mesma obra de edificação (Ef 4:7-16). (…) Em 2 Coríntios 3 (…)
[Paulo] nos disse que o Antigo Testamento tinha um ministério,
(…) que é o ministério da lei (vv. 7-9). Na era do Antigo Testa-
mento, havia muitos sacerdotes, profetas e reis, mas todos eles
participavam do único ministério da lei, que era o ministério da
condenação para a morte.No Novo Testamento há outro ministé-
rio, o ministério da graça, que é o ministério do Espírito e o
ministério da justiça para justificação da vida (2 Co 3:8-9; Rm
5:17, 21). Todos os que serviram ao Senhor e ministraram Cristo
para a edificação de Seu Corpo através dos séculos tiveram dife-
rentes ministérios e todos eles faziam parte do único ministério
do Novo Testamento. O Corpo é edificado pelo único ministério, o
ministério do Novo Testamento.
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Suprimento Matinal

Ef 4:4-6 Há somente um corpo e um Espírito, como também
fostes chamados numa só esperança da vossa voca-
ção;há um só Senhor,uma só fé,um só batismo;um só
Deus e Pai de todos,o qual é sobre todos,age por meio
de todos e está em todos.

O Corpo de Cristo é um único Corpo, com um só Espírito, um
só Senhor e um só Deus e Pai de todos (Ef 4:3-6).Esse único Corpo
é a expressão do Cristo todo-inclusivo (1:23). O único Espírito é a
essência do único Corpo. O Deus Triúno expressa a Si mesmo no
único Corpo, e a essência desse Corpo é o único Espírito. O único
Senhor é o objeto de nossa fé e batismo.Cremos Nele e Nele fomos
batizados.Agora estamos Nele.O único Deus e Pai de todos,que é
sobre todos, por meio de todos e em todos é a fonte de vida e o
objeto de nossa adoração. Nós saímos do Pai e agora Ele tem de
ser o nosso único objeto de adoração. O conceito da Trindade está
implícito no fato de que o Pai é sobre todos,por meio de todos e em
todos. “Sobre todos” refere-se principalmente ao Pai, “por meio de
todos”, ao Filho, e “em todos”, ao Espírito. Um só Espírito, um só
Senhor e um só Deus e Pai de todos são os elementos da própria
unidade do Corpo. (The Body of Christ, p. 41)

Para a edificação do Corpo,a Cabeça concedeu uns como após-
tolos, uns como profetas, uns como evangelistas e uns como
pastores e mestres (Ef 4:11-12). A obra deles é “tendo em vista o
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a
edificação do Corpo de Cristo” (4:12). Portanto, os santos são
aperfeiçoados pelos que são dotados para também realizarem a
obra do ministério. Em Efésios 4:12 “para a obra do ministério”
está em aposição a “para a edificação do Corpo de Cristo”. Dessa
forma, a obra do ministério é a edificação do Corpo de Cristo. As
pessoas dotadas têm o mesmo ministério único de edificar o
Corpo de Cristo.O único Corpo é edificado pelo único ministério.

No cristianismo de hoje, os assim chamados ministérios que são
diferentes do ministério dos apóstolos edificam denominações. (…)
[Esses] são os muitos diferentes ministérios que estão fora e dife-
remdo único ministério,osquais resultamemdivisão apósdivisão.

Quando me refiro ao “único ministério”, não estou querendo
dizer que este ministério único seja o meu ministério.Mas eu diria
que o meu ministério é uma parte deste único ministério. Cada
membro do Corpo de Cristo tem um ministério que é parte do
único ministério do Novo Testamento.Algumas irmãs podem ter o
encargo de, organicamente, limparem o local de reuniões. Essa
limpeza do salão é o ministério delas, que é um serviço para a obra
de edificação do Corpo de Cristo.Os santos que saem para pregar o
evangelho estão levando a cabo seu ministério como parte do
ministério do Novo Testamento para edificar o Corpo de Cristo. A
Cabeça deu todas as pessoas dotadas para aperfeiçoar os santos de
modo que possam participar no ministério que essas pessoas-dons
estão levando a cabo a edificação do Corpo de Cristo. Aperfeiçoar
os santos é desenvolver seus órgãos, equipá-los e supri-los com
funções por meio do crescimento na vida de Cristo. Por fim, todos
os santos fazem a mesma obra de edificação que os membros dota-
dos fazem. Os santos são aperfeiçoados para fazer a obra do
ministério para edificar diretamente o Corpo de Cristo por meio de
seu crescimento em Cristo. (The Body of Christ, pp. 41-43)

Leitura Adicional: The Body of Christ, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

A vida dos filhos da luz nos qualifica a participar da prepara-
ção da noiva de Cristo. Apocalipse 19:7 diz, “Alegremo-nos e
exultemos, e demos-Lhe a glória, porque são chegadas as bodas
do Cordeiro, e Sua esposa já se preparou.” Quando o casamento
do Cordeiro vier, nós, os filhos da luz, seremos uma noiva para
satisfazer Aquele que nos ama. Estar pronto requer preparação.
A maneira de nos preparar para sermos a noiva de Cristo é ser-
mos os filhos da luz, sempre andando e trabalhando em amor e
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Suprimento Matinal

Ef 5:8-9 Pois, outrora, éreis trevas, porém, agora, sois luz no
Senhor; andai como filhos da luz (porque o fruto da
luz consiste em toda bondade, e justiça, e verdade).

26-27 Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio
da lavagem de água pela palavra,para a apresentar a
Si mesmo igreja gloriosa,sem mácula,nem ruga,nem
coisa semelhante, porém santa e sem defeito.

Em [Efésios 5:8] Paulo diz: “Pois antes éreis trevas,mas agora
sois luz no Senhor; andai como filhos da luz.” Não somente está-
vamos em trevas; éramos as próprias trevas. Agora somos não
somente os filhos da luz, mas a própria luz (Mt 5:14). Assim como
a luz é Deus, as trevas são o diabo. Éramos trevas porque éramos
um com o diabo. Agora somos luz porque somos um com Deus no
Senhor.

Após nos ordenar andar como filhos da luz,Paulo insere em Ef
5:9 uma afirmação entre parênteses a respeito do fruto da luz: “O
fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade”. Bon-
dade é a natureza do fruto da luz; justiça é o modo ou procedimento
de produzi-lo e a verdade é a realidade, a real expressão, desse
fruto. Essa expressão é o próprio Deus. O fruto da luz deve ser
bondoso em natureza, justo em procedimento e real em expres-
são, para que Deus seja expressado como a realidade do nosso
andar diário. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 489-491)

luz como nosso Salvador fez. Podemos imitar nosso Deus Pai e
tomar Cristo como nosso modelo para andar e trabalhar em amor
e luz.

Como filhos da luz, andando em amor e luz, seremos prepara-
dos para ser a noiva de Cristo. Cristo é a Cabeça da igreja em
autoridade e o Salvador do Corpo em amor (Ef 5:23). Cristo ser a
Cabeça é uma questão de autoridade, enquanto que Ele ser o Sal-
vador é uma questão de amor. A igreja está sujeita a Cristo em
tudo, como as esposas aos seu maridos (v. 24).

Cristo amou a igreja e a Si mesmo Se entregou por ela (v. 25).
Visto que amou a igreja, Cristo entregou-Se por ela com o propó-
sito de a santificar, não apenas no aspecto posicional mas
também no disposicional, exterior e interiormente. Ele nos santi-
fica ao entrar em nós para ser nossa vida santificadora e a
natureza santa que nos satura, purificando-nos cada dia, até
mesmo cada momento, pelo lavar da água na Palavra (v. 26). Na
Palavra, a Bíblia, há a água. Sabemos disso pela experiência.
Quando entramos na água, ela nos lava. Cada manhã necessita-
mos nos lavar na Bíblia.

Cristo santifica a igreja para apresentá-la a Si mesmo não
apenas santa mas também gloriosa para expressar Deus (v. 27).
Glória é Deus expressado. Uma igreja santa é para expressar
Deus, Aquele que é santo. Uma igreja gloriosa é para glorificar
Deus, para mostrá-Lo a outros. Cristo apresentará a igreja a Si
mesmo gloriosa,sem mancha,ruga ou coisas semelhantes.Rugas
são sinal de velhice. Não ter rugas é um sinal de juventude. Man-
chas representam feridas. Somente a vida interior pode limpar
as rugas, as manchas e quaisquer coisas semelhantes. O versí-
culo 27 diz que a igreja deve ser santa e sem defeito, assim como
uma pedra preciosa apresenta uma bela expressão e não tem
partículas estranhas, ou mancha. (The Body of Christ, pp. 50-51,
54-55)

Leitura Adicional: The Body of Christ, cap. 5

Iluminação e inspiração:
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A armadura é composta de seis itens: o cinto da verdade, a
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Ef
6:10-11

Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na
força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura
de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas
do diabo.

17-18 Tomai (…) a espada do Espírito, que é a palavra de
Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o
tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a
perseverança e súplica por todos os santos.

Na economia de Deus há um exército constituído de um guerreiro
corporativo. Isso quer dizer que o guerreiro em Efésios 6 é uma enti-
dade corporativa. Apenas como entidade corporativa, o Corpo, é que
podemosrevestir-nosdetodaaarmaduradeDeus.Issoécontrárioao
conceito mantido por muitos cristãos de que o cristão individual é
capaz de vestir toda a armadura.A amadura em Efésios 6 não é para
cristãos como indivíduos; é para a igreja coletivamente como Corpo.
Esse capítulo não mostra os cristãos a lutar como indivíduos, e, sim,
comoexércitocorporativoa lutarpelos interessesdeDeusnaterra.

A guerra espiritual não é individual; é algo que diz respeito ao
Corpo, uma entidade corporativa para lutar com o inimigo de
Deus. Nenhum soldado num exército moderno lutaria sozinho
numa batalha. Pelo contrário, lutaria como parte de um exército
bem treinado e totalmente equipado. Uma vez formados um
exército corporativamente,seremos capazes de lutar contra o ini-
migo de Deus. A estratégia de Deus é usar a igreja como Seu
exército para lutar contra o inimigo. Portanto, é muito perigoso
estar isolado do exército. Somente no exército teremos a proteção
necessária. (…) A estratégia de Satanás é simplesmente isolá-lo
da igreja como exército de Deus. É crucial que vejamos que a
guerra espiritual diz respeito ao Corpo. Se percebermos isso e
permanecermos na igreja, seremos vitoriosos. A batalha não é
para cristãos individuais; é para a igreja como exército de Deus.
(Estudo-Vida de Efésios, pp. 937-938)

couraça da justiça, o firme fundamento do evangelho da paz, o
escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito.
Quando estamos equipados com toda essa armadura, podemos
permanecer de pé contra os ataques do inimigo e até mesmo
avançar contra ele. Após esses itens da armadura de Deus, Paulo
se volta para a oração.

O versículo 18 diz: “Por meio de toda oração e súplica, orando
em todo o tempo no espírito, e para isto vigiando com toda a per-
severança e súplica por todos os santos.”A frase “por meio de toda
oração e súplica” modifica a palavra “recebei” no versículo 17.
Pela oração tomamos o capacete da salvação e a palavra de Deus.
Isso indica que precisamos receber a palavra de Deus por meio de
toda oração e súplica. Precisamos orar quando recebemos Sua
palavra. Vimos que toda a armadura de Deus é composta de seis
itens. A oração pode ser considerada o sétimo. Ela é o meio de
aplicar os outros itens.

O adjunto adverbial “por meio de toda oração e súplica” no
versículo 18 está relacionado com todos os seis itens da arma-
dura abordados nos versículos 14 a 17. É por meio de toda oração
e súplica que nos cingimos com a verdade, vestimos a couraça da
justiça e calçamos os pés com o firme fundamento do evangelho
da paz. Além disso, é pela oração que tomamos o escudo da fé e
recebemos o capacete da salvação e a espada do Espírito, o qual é
a palavra de Deus. Sempre que vamos vestir a armadura ou
tomar qualquer item dela, precisamos orar. Não podemos e não
devemos tentar usar nenhuma parte da armadura de Deus sem
oração. Ela é a única maneira de aplicar a armadura de Deus. É a
oração que torna a armadura disponível a nós de modo prático.
Por exemplo, podemos ter o capacete da salvação, mas é a oração
que torna esse capacete disponível e prevalecente. Portanto, a
oração é crucial e vital. (Estudo-Vida de Efésios, pp. 631-632)

Leitura Adicional: The Song of Songs, pp. 61-62; Life and Building
as Portrayed in the Song of Songs,pp.66-68,135; Estudo-Vida de
Efésios, mens. 63, 66
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HINO Hinos, Nº 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 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.

3 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.

4 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.
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5 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.

6 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.
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