
ESBOÇOSer os Vencedores que Guardam Todos os
Princípios do Corpo de Cristo

Leitura Bíblica: Ef 4:3-6; Fp 1:19; 1 Co 12:12-22; Cl 2:19; Rm
15:6; Sl 133

I. A restauração do Senhor é a edificação de Sião;
como o destaque e a beleza da santa cidade, a Nova
Jerusalém, Sião, tipifica os vencedores que são a
realidade do Corpo de Cristo, o ápice, o centro, a edi-
ficação, a fortaleza, o enriquecimento, a beleza e a
realidade da igreja (Sl 48:2, 11-12; 50:2; 20:2; 53:6a;
87:2):
A. Os vencedores como Sião consumam a edificação do

Corpo nas igrejas locais para introduzir a cidade santa
consumada, a Nova Jerusalém, o Santo dos Santos,
como a habitação de Deus na eternidade (Ap 2:7; 21:1-3,
16, 22).

B. Os vencedores têm consciência do Corpo e são centrados
no Corpo; diariamente, eles são salvos na vida de Cristo
pelo Espírito mediante o operar da cruz em cada aspecto
do eu, o inimigo do Corpo (Rm 5:10; Mt 16:24; cf. Hymns,
Nº 280).

II. Os vencedores vêem o Corpo, conhecem o Corpo,
cuidam do Corpo, honram o Corpo e fazem o traba-
lho do Corpo. Eles guardam todos os princípios do
Corpo de Cristo, como a continuação e extensão
de Cristo na terra, com vistas à plena expressão de
Cristo (Ef 1:22-23; 3:18-19; 4:1-6):
A. Precisamos ver o significado cristalizado do Corpo de

Cristo; esse significado cristalizado é que o Deus Triúno
e Seu povo escolhido e redimido são constituídos uma
entidade, que é o Corpo de Cristo (vv. 4-6):
1. A unidade do Corpo é a unidade do Deus Triúno, e a

coordenação do Corpo é a coordenação do Deus Tri-
úno (Jo 17:21; Ef 4:3-6; Mt 12:28; Hb 9:14; Sl 133).

2. Esta unidade e coordenação são no Espírito, que é a
realidade do Deus Triúno e do Corpo; como esse
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Espírito está em nosso espírito, tudo o que somos,
temos e fazemos deve ser por meio do Espírito em
nosso espírito para o Corpo (Jo 16:13-15; Fp 3:3; Rm
1:9; Ef 4:l-4a).

B. Devemos receber e desfrutar o suprimento do Corpo (Fp
1:19; Cl 2:19):
1. Como a Cabeça é Cristo e o Corpo também é Cristo,

recusar a ajuda dos outros membros é recusar a
ajuda de Cristo, portanto, sempre devemos permitir
que os membros do Corpo supram nossas necessida-
des (1 Co 12:12-22).

2. A oração do Corpo proporciona o suprimento vital, o
suprimento do Corpo, aos membros necessitados
para que desfrutem Cristo com vistas ao Seu
engrandecimento (Fp 1:19-20;At 12:5,12;Ef 6:18-20;
1 Ts 5:25).

3. A comunhão do Corpo proporciona o suprimento
vital, o suprimento do Corpo, aos membros necessi-
tados para que desfrutem Cristo como a luz da vida
com vistas à Sua glorificação (1 Jo 1:3-5; Jo 1:4-5; Fp
2:15; Is 60:1, 3, 5).

C. Precisamos experimentar a proteção, limitação e supri-
mento do Corpo:
1. O Corpo de Cristo está cingido de toda a armadura

de Deus, que é a totalidade de todas as especialida-
des dos membros; a luta espiritual é uma batalha
integrada de todos os membros, e não uma guerra
individual isolada; portanto, todos nós devemos
esconder-nos nessa proteção do Corpo e aceitar a
sua salvaguarda (Ef 6:10-20; Mt 16:18; Êx 17:11-13;
At 9:25; 2 Co 11:33; Dt 32:30a).

2. Como membros do Corpo, devemos ver nossa posi-
ção no Corpo e permitir que sejamos limitados pelos
outros membros; devemos ser libertados de nossa
vida e função individualistas no Corpo, de acordo
com a vontade e medida de Deus (1 Co 12:14-22; Ef
4:7, 16; 2 Co 10:13-15).

3. Como membros do Corpo, devemos ter comunhão e
funcionar no Corpo para sermos canais de vida a fim
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de suprir outros membros; esse tipo de suprimento é
o ministério, a função, dos membros para que a vida
do Corpo possa fluir desimpedida (1 Jo 1:3; Rm 12:5;
1 Co 14:4b, 31).

D. Devemos honrar a Cristo como a Cabeça do Corpo, a
autoridade no Corpo; a autoridade da Cabeça é a uni-
dade do Corpo (Cl 1:18; 2:19; Ef 4:15-16):
1. O Senhor nos deu Sua vida de submissão ao Pai;

quando somos enchidos de Cristo como o Espírito da
vida, somos enchidos Dele como nossa submissão (Jo
5:19, 30; 7:18; Fp 2:5-8; Rm 8:2; cf. Êx 21:1-6).

2. O Espírito é a “fibra nervosa” do Corpo de Cristo, o
qual leva os pensamentos da Cabeça a todos os mem-
bros; quando nos rendemos à autoridade do Espírito,
rendemo-nos à Cabeça (Rm 8:27, 6; 1 Co 2:16; Ef
4:30).

3. Visto que o Cristo que desfrutamos como nosso tudo
é a Cabeça do Corpo, quanto mais O desfrutamos,
mais nos tornamos conscientes do Corpo e mais ama-
mos os membros do Corpo (Cl 1:4, 8; 2:19).

4. Visto que somos membros do Corpo de Cristo, deve-
mos ter a percepção do Corpo, tomando o sentimento
da Cabeça como nosso próprio sentimento (Fp 1:8;
1 Co 12:25b-26).

5. Só o Senhor é nossa Cabeça, e só Ele tem a autori-
dade para direcionar os movimentos dos membros do
Seu Corpo (At 2:36; 9:5; Cl 1:17-18).

6. Visto que Cristo é nossa Cabeça, não nos exaltamos
nem procuramos agradar a nós mesmos ou a outros;
procuramos satisfazer somente a Ele (2 Co 4:5;5:9).

7. Tomamos Cristo como nossa Cabeça dando-Lhe a
primazia em todas as coisas e permanecendo intima-
mente conectados a Ele, consultando-O em tudo,
crescendo em tudo na Cabeça para o crescimento do
Corpo e funcionando a partir da Cabeça por todos os
meios para o suprimento do Corpo (Co 2:19; Ef
4:15-16).

8. Quando tomamos Cristo como nossa Cabeça, não po-
demos ter diferentes interpretações das Escrituras,
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porque o Corpo tem uma boca para falar as mesmas
coisas que a Cabeça fala; o único ensinamento da
Cabeça é o ensinamento da economia de Deus por
intermédio do único ministério para edificação do
Corpo (Rm 15:6; 1 Co 1:10; 1 Tm 1:3-4; Ef 4:12).

9. A relação mútua dos membros do Corpo passa pri-
meiro pela Cabeça; desse modo, quando tomamos a
Cabeça, não podemos ter um relacionamento natu-
ral ou comunhão especial com qualquer indivíduo
ou grupo; quando tomamos a Cabeça, estamos
entremesclados, e nosso relacionamento com o
Corpo parte da Cabeça na unidade divina (1 Co
12:24-25; Fp 2:2).

III. Tudo o que temos está no Corpo, é pelo Corpo e para
o Corpo; que o Senhor tenha misericórdia de nós e
nos dê a graça de tomarmos a resolução de sermos os
vencedores que guardam todos os princípios do
Corpo para a edificação do Corpo a fim de culminar
na Nova Jerusalém (Jz 5:15-16; Ap 21:2).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Os vencedores como a Sião de hoje são para a consumação da
cidade santa (a igreja). São para consumar, finalizar, a edificação da
igreja local e introduzir a Nova Jerusalém consumada,na eternidade
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Suprimento Matinal

Mt
16:24

…Se alguém quer vir após Mim, a si mesmo se negue,
tome cada dia a sua cruz e siga-Me.

Ap 14:1 Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com
ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte
escrito o seu nome e o nome de seu Pai.

4 …São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer
que vá. São os que foram redimidos dentre os homens,
primícias para Deus e para o Cordeiro.

No Antigo Testamento, (…) o monte Sião era uma das monta-
nhas sobre a qual Jerusalém estava edificada. Sião é o centro, e
Jerusalém é a circunferência. A vida da igreja é a Jerusalém de
hoje; na vida da igreja, deve haver um grupo de vencedores, e esses
vencedores são o Sião de hoje. De acordo com Apocalipse 14, os ven-
cedores estão em pé no monte Sião com o Senhor (vv. 1-5). Na ver-
dade, em tipologia, os vencedores são o Sião hoje em dia. Então, nos
últimos dois capítulos de Apocalipse, temos a Nova Jerusalém.
Sem Sião (os vencedores),Jerusalém (a vida da igreja) não pode ser
preservada e mantida.

Sião é o ápice, o centro, a edificação, a fortaleza, a riqueza e a
realidade da igreja, a cidade santa. Se não há vencedores em uma
igreja local, tal igreja é como Jerusalém sem Sião.Há algumas igre-
jas dessa maneira hoje; portanto, são igrejas fracas. Uma igreja
local deve ter alguns vencedores, e esses vencedores são o cume e o
centro de tal igreja. Eles são a edificação, a fortaleza, a riqueza, e a
realidade dessa igreja local.Se remover esses vencedores da igreja,
ela se torna como um pneu furado. (…) Os vencedores como Sião
são o destaque, o centro e a realidade da igreja. (The Training and
Practice of the Vital Groups, pp. 33-34)

(Ap 21:1-2). (…) É por essa razão que no final da Bíblia, no último
livro, há o chamamento aos vencedores. Hoje, a maneira de ser vitali-
zado é responder ao chamamento do Senhor para ser um vencedor.

Hoje há duas maneiras diante de nós. Ou escolhemos ser vitaliza-
dos ou escolhemos não ser vitalizados. (…) Precisamos tomar uma
resolução. Em Juízes 5:15, Débora disse: “Entre as divisões de Rúben
houve grandes resoluções do coração” (RV). Precisamos tomar a reso-
lução de sermos os vencedores, os vitalizados. (The Training and
Practice of the Vital Groups, p. 34)

Hoje, na era da igreja, os homens-Deus que foram aperfeiçoados e
amadurecidos, são Sião, os vencedores, os grupos vitais nas igrejas.
Mas no novo céu e nova terra (…), toda a Nova Jerusalém se tornará
Sião (…), o ponto exato onde Deus está, ou seja, o Santo dos Santos.
Em Apocalipse 21, há um sinal que mostra que a Nova Jerusalém
será o Santo dos Santos. Suas dimensões são as dimensões de um
cubo (…) (v. 16). Isso é o Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos
no Antigo Testamento, tanto no tabernáculo quanto no templo, era
um cubo, com comprimento, largura e altura iguais (Êx 26:2-8; 1 Rs
6:20).

Naquela ocasião, todo o povo redimido de Deus estará transfor-
mado, não apenas sendo iguais a Deus em vida e natureza, mas tam-
bém em aparência.Apocalipse 4 nos diz que Deus se parece com jaspe
(v. 3). Então, Apocalipse 21 diz que toda a Nova Jerusalém tem a apa-
rência de jaspe (v. 11). Assim, o povo redimido de Deus tornou-se o
próprio Deus em vida, em natureza e em aparência, mas não em Sua
Deidade.

No livro de Apocalipse, o que o Senhor deseja, o que o Senhor edifi-
cará, é Sião, os vencedores. Os vencedores são a própria Sião, onde
Deus está. (…) A restauração do Senhor é edificar Sião. (Pontos Bási-
cos sobre o Entremesclar, pp. 55-56)

Leitura Adicional: The Training and Practice of the Vital Groups,
mens. 1; Pontos Práticos sobre o Entremesclar, caps. 2, 4-5

Iluminação e inspiração:
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Suprimento Matinal

Ef
1:22-23

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

3:18-19 A fim de poderdes compreender, com todos os santos,
qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a pro-
fundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de toda a
plenitude de Deus.

4:3-4 Esforçando-vos diligentemente por preservar a uni-
dade do Espírito no vínculo da paz: há somente um
corpo e um Espírito…

Todos os problemas são por causa de uma só coisa: não conhecer
o Corpo. (…) Sempre que fazemos algo, (…) precisamos considerar
como o Corpo se sente acerca do que estamos fazendo. O maior pro-
blema, o único problema, é não conhecer o Corpo e não se importar
com o Corpo. Se nos importamos com o Corpo e estamos preocupa-
dos com o Corpo, não haverá problemas.

Estamos aqui para o Corpo. Sem o apoio do Corpo, sem o apoio
da restauração, não temos como praticar as igrejas locais. Se prati-
camos a igreja local e negligenciamos a visão do Corpo,nossa igreja
local se torna uma facção local.

A restauração é para o Corpo, e não para algum indivíduo ou
meramente para uma igreja local individual. Se vamos fazer algo,
temos de considerar como o Corpo, a restauração, reagirá. Todos os
problemas são devidos à carência de ver o Corpo e cuidar do Corpo.
Todos precisamos nos voltar à verdade,e praticar a verdade é cuidar
do Corpo. Às vezes, o Corpo é forte; outras vezes, é fraco, mas ainda
assim é o Corpo. Se nos voltarmos para a verdade e cuidarmos da
ordem apropriada no Corpo, Ele imediatamente se tornará forte.
Todos os problemas são devidos a uma só coisa:não ver,não conhecer
e não se importar com o Corpo. Nós precisamos honrar o Corpo.

Devemos resolutamente negar a nós mesmos e ser os vencedo-
res para o Senhor,para a restauração e para o Corpo.Necessitamos
de uma resolução assim. (…) Os vencedores vêem o Corpo, conhe-
cem o Corpo e se importam com o Corpo. (The Problems Causing the
Turmoils in the Church Life, pp. 35-36)

DIA 2 Leitura de Hoje

No Novo Testamento, a questão não é a unidade da igreja; uni-
dade não é algo da igreja, mas do Corpo. A oração do Senhor pelos
crentes em João 17 foi com respeito ao Corpo. Ele orou: “Pai santo,
guarda-os no Teu nome, que Me deste, para que eles sejam um, assim
como Nós. (…) A fim de que todos sejam um; como Tu, Pai, estás em
Mim, e Eu em Ti, que também estejam eles em Nós.” (vv. 11b, 21). Os
crentes podem ter essa unidade somente estando no Pai Santo, no
Filho Santo e na Santa Trindade.

A unidade que o Senhor desejava e pela qual orou em João 17 cor-
responde à unidade do Espírito em Efésios 47:3-6.Devemos ver que a
igreja é o Corpo de Cristo, que é uma constituição, uma entidade
constituída com o Deus Triúno e seus escolhidos e redimidos. Nesse
Corpo há a realidade da unidade. (…) A unidade real é a unidade
orgânica do Corpo. Em uma localidade, essa unidade é chamada
de unanimidade. Sem a unidade do Corpo, não há possibilidade de
haver unanimidade na igreja.

Devemos ver o Corpo de Cristo e ter muita clareza com respeito à
visão. Essa visão deve ser nossa visão governante e controladora.
Devemos fazer a obra de restauração do Senhor sob essa visão.A obra
de restauração do Senhor é a obra de Sua economia, a obra do Corpo
de Cristo.

No Corpo, precisamos preservar a unidade do Espírito; na igreja e
entre as igrejas, precisamos estar em unanimidade. Essa é a unidade
autêntica. (The Governing and Controlling Vision in the Bible, pp. 29,
33-34)

Leitura Adicional: The Problems Causing the Turmoils in the Church
Life,cap.4; The Governing and Controlling Vision in the Bible,cap.2;
The Intrinsic Problem in the Lord’s Recovery Today and Its
Scriptural Remedy,cap.1; Living in and with the Divine Trinity,cap.
5; A Thorough View of the Body of Christ,cap.2; The High Peak of the
Vision and the Reality of the Body of Christ, caps. 3-4

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Muitos temos a experiência de que, quando estamos secos e não
temos como prosseguir, precisamos que outros irmãos intercedam
por nós para que superemos o problema. Uma vez fiquei enfermo por
cento e setenta e seis dias. Eu orava diariamente pela enfermidade,
mas não funcionou. Quando me cansei, pedi a um irmão que eu não
considerava tão especial que orasse por mim. Surpreendentemente,
recebi ajuda de sua intercessão e minha condição melhorou em pouco
tempo. (…) O suprimento do Corpo de Cristo é uma realidade. Vocês
não conseguem vencer em muitas coisas, a despeito de seu esforço.
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Suprimento Matinal

Fp 1:19 Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa
súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me
redundará em libertação.

Todo cristão deve saber que é apenas um membro. Sem os
outros membros ele não sobrevive. Todos os membros devem estar
unidos para tornar-se o Corpo. Todos os membros no Corpo estão
relacionados uns com os outros, e não podem ser separados. Entre
os membros deve haver suprimento e relacionamento mútuos.
Somente assim eles podem sobreviver. Se um cristão tem um viver
independente, mais cedo ou mais tarde ele ficará fraco e secará. Se
sou um ouvido, não consigo ver e nem deveria esperar ver por mim
mesmo. No corpo, a função de ver cabe aos olhos, e não há oração
que consiga dar vista aos outros membros. Se sou ouvido, que devo
fazer para ver? Devo ir aos olhos,ou seja,a um irmão que vê,e pedir
ajuda. Para prosseguir com o Senhor, devemos reconhecer Seu
suprimento para nós no Corpo e usufruir dele. Todo o Corpo é edifi-
cado por meio da interdependência dos membros.

Para ter um viver normal, um membro deve receber o supri-
mento dos outros. Se não vive no Corpo de Cristo, uma pessoa não
receberá o suprimento do Corpo. (…) [Cada membro precisa] dos
demais. Nenhum membro pode desligar-se dos demais e viver só.
(Watchman Nee, O Mistério de Cristo, pp. 27-28)

Mas, uma vez que entreguem a questão ao Corpo, o problema é resol-
vido. Isso é o suprimento do Corpo de Cristo.

Deus dispensa o suprimento de vida a Seus membros mediante
muitos outros membros. Se o dedo da mão quer o suprimento do san-
gue, ele tem de recebê-lo através do ombro e do braço. Igualmente,
como membros do Corpo, recebemos o suprimento por meio de outros.
Portanto, é tolice tentar separar-nos dos outros membros.

Que são os olhos, ouvidos, mãos e pés? São o próprio Cristo. A
Cabeça é Cristo, e o Corpo também é Cristo. Cada membro é parte da
vida de Cristo. Se me recuso a receber ajuda dos demais membros,
recuso-me a receber ajuda de Cristo. Se não estou disposto a reconhe-
cer que preciso deles, não estou disposto a reconhecer que preciso de
Cristo. Assim como não posso ser independente da Cabeça, não posso
ser independente do Corpo. O individualismo é detestável aos olhos
de Deus. (…) Devemos sempre valer-nos da comunhão do Corpo, pois
é nossa vida.

Temos de ver a realidade do suprimento do Corpo de Cristo, e
aprender a viver no Corpo e a receber o suprimento no Corpo. (…)
Nas reuniões da igreja e entre os irmãos, a luz de Deus é muito mais
forte que nas pessoas individualmente. Hoje, o santuário de Deus é a
igreja; o próprio Deus habita na igreja. Portanto, Sua luz está na
igreja. Uma pessoa só pode ver a luz se vier para a igreja. Tudo que
Cristo tem está em Seu Corpo.Quem diz que pode ser um cristão soli-
tário é tolo. Mais cedo ou mais tarde, todos os cristãos individuais
secarão. Uma vez que vivemos no Corpo, recebemos o suprimento
do Corpo, não importando a nossa condição. Cada membro deve
aprender a valorizar o suprimento do Corpo e todos os membros.
Devemos aprender a viver no Corpo, isto é, no suprimento do Corpo.
(Watchman Nee, O Mistério de Cristo, pp. 29-31)

Leitura Adicional: O Mistério de Cristo, cap. 4; The Heavenly Vision,
caps.3-4; Estudo-Vida de Filipenses,mens.33; The God-man Living,
mens. 14

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

A luta espiritual é uma batalha integrada de todos os membros;
não uma luta individual isolada. Pode-se derrubar facilmente uma
árvore isolada, mas não se pode derrubar facilmente toda a floresta.
Satanás gosta de escolher como alvo de seus ataques os que estão
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Suprimento Matinal

Ef 6:11 Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder-
des ficar firmes contra as ciladas do diabo.

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

A igreja é o Corpo de Cristo. Esse Corpo supre (…) [e] protege
todos os membros. Isso é especialmente importante quando se con-
sidera a questão da luta espiritual. (…) [Em Efésios 6],vemos que a
luta espiritual está relacionada com a igreja, e não com pessoas
individualmente. Ao falar de revestir-nos de toda a armadura de
Deus, o apóstolo usa a segunda pessoa do plural (vós), e não do sin-
gular (tu). Satanás não tem medo de pessoas isoladas. Ele tem
medo da igreja. “Sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as
portas do Hades não prevalecerão contra ela” (Mt 16:18). Devemos
enfrentar o diabo sobre a base do Corpo. Até mesmo nas orações
particulares devemos pela fé posicionar-nos sobre a base do Corpo.
Muitos cristãos caem diante do inimigo porque estão sós. Na ver-
dade, se ficamos sós, convidamos Satanás a nos atacar.

A armadura espiritual é para a igreja, e não para indivíduos. O
Corpo de Cristo é que se reveste de toda a armadura de Deus. No
Corpo, cada membro tem sua especialidade, e todas as especialida-
des combinadas formam toda a armadura de Deus. Se um irmão
tem fé, ele tem o escudo da fé. Se outro tem a palavra de Deus, ele
tem a espada do Espírito. Toda a armadura de Deus é a totalidade
de todas as especialidades dos membros. Portanto, toda a arma-
dura de Deus é para a igreja e não para indivíduos. (Watchman
Nee, O Mistério de Cristo, pp. 33-34)

sem cobertura. Ele procura homens que estão sós e isolados. Todo
aquele que estiver sob a proteção do Corpo está guardado. Uma das
funções do Corpo de Cristo é proteger todos os membros. Precisamos
da cobertura do Corpo; caso contrário, seremos constantemente
expostos ao inimigo. Uma pessoa isolada também tende a ser enga-
nada, por isso também precisamos da cobertura do Corpo para essa
questão. Devemos consultar constantemente os nossos companhei-
ros de fé. Devemos reconhecer não apenas a necessidade do Corpo de
modo geral, mas também devemos procurar os irmãos de forma espe-
cífica e pedir ajuda. (…) Muitas pessoas fazem coisas sem consultar e
orar com os irmãos. Elas ignoram a proteção do Corpo, e o resultado é
apenas fracasso. Todos precisamos ver a realidade da proteção do
Corpo, esconder-nos nessa proteção e aceitar a sua salvaguarda.

O Corpo de Cristo não é apenas uma proteção para os membros,mas
também uma limitação para todos eles.Cada cristão é apenas um mem-
bro do Corpo de Cristo e deve aceitar a limitação do Corpo.Não devemos
permitir-nos seguir o nosso caminho; antes, devemos aprender a nos
entremesclar com os irmãos. Disposições e peculiaridades individuais
não têm lugar na igreja.Cada membro deve honrar o talento dos demais
e ser fiel ao seu próprio. Além disso, cada membro deve conhecer a pró-
pria capacidade e não pensar de si mesmo além do que convém.Se todos
fizerem isso, não haverá ciúmes, ambição ou desejo pelo que os outros
podem fazer.Em 2 Coríntios 10:14,Paulo disse:“Porque não ultrapassa-
mos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós”.Contudo,
muitas pessoas não viram a própria capacidade. O resultado é que
ultrapassam os limites. Os que ultrapassam os limites pisoteiam os
outros;chutam os outros,passam por cima deles e usurpam a porção dos
demais membros.Se os membros se comportamassimna igreja,alguém
começará a monopolizar enquanto outros irão retroceder, e o resultado
será perda para a igreja. Não nos devemos comportar dessa forma.
Devemos voltar atrás e tomar o lugar no Corpo e ser limitados pelo
Corpo. Se fizermos assim, o Corpo será poupado de danos. (Watchman
Nee, O Mistério de Cristo, pp. 34-37)

Leitura Adicional: O Mistério de Cristo, cap. 5

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

A comunhão no Corpo não envolve apenas receber ajuda de outros
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Suprimento Matinal

1 Co
12:24-27

…Deus coordenou o corpo (…) para que (…) 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. Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individu-
almente, membros desse corpo.

Já que somos os membros do Corpo de Cristo, devemos ter senti-
mento pelo Corpo.Primeiro,devemos tomar o sentimento da Cabeça
como nosso sentimento. Em Filipenses 1:8, Paulo fala “da saudade
que tenho de todos vós, na terna misericórdia [lit. partes interiores]
de Cristo Jesus.” Isso significa que Paulo tomou as partes interiores
de Cristo como suas partes interiores no cuidado da igreja. Isso sig-
nifica também que ele cuidou do Corpo de Cristo, tomando o senti-
mento de Cristo como seu sentimento. O sentimento de Cristo
tornou-se seu sentimento por meio do Corpo. Todos devemos ser
como Paulo, tomando o sentimento da Cabeça como o nosso senti-
mento. Isso é muito necessário para vivermos a vida do Corpo. (…)
Com o intuito de ter a vida do Corpo, devemos cuidar de nossos
membros e estar cheios do sentimento do Corpo (1 Co 12:25b-26).

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 (…) identificar-nos com o Corpo.Ao fazer isso,não estaremos
separados ou desconectados do Corpo. A vida que vivemos será plena-
mente a vida do Corpo, e o Senhor ganhará a expressão de Seu Corpo.
(The Oneness and One Accord according to the Lord’s Aspiration and
the Body Life and Service according to His Pleasure, pp. 40-41)

O sentimento do Corpo é um sentimento muito refinado. É um
sentimento que vem do operar do Espírito Santo no Corpo de
Cristo. (…) Quanto mais terreno dermos ao Espírito Santo, mais
sensível se tornará o sentimento do Corpo. (The Elders’ Manage-
ment of the Church, pp. 224-225)

membros, mas também ajudá-los. O funcionamento do Corpo é
mútuo. A mutualidade é característica do Corpo. (…) Ser mero ouvi-
dor ou observador contraria a vida do Corpo. Todo cristão deve parti-
cipar da reunião e suprir os demais membros. Esse tipo de
suprimento é o ministério e a função dos membros. (…) Cada membro
tem de dar suprimento ao Corpo e ter comunhão e funcionar no
Corpo.Essa é uma lei do Corpo.No corpo físico nenhum membro pode
parar de funcionar sem que haja perda para todo o corpo. O mesmo
ocorre no Corpo de Cristo.

Na reunião da igreja, cada membro deve funcionar segundo a dire-
ção do Espírito Santo. Primeira Coríntios 14:26 diz: “Que fazer, pois,
irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro, doutrina, este traz
revelação. (…) Seja tudo feito para edificação”. Apesar disso, muitas
pessoas vêm para as reuniões como espectadores.São um fardo pesado
para o Corpo. (…) Toda vez que vier para a reunião,você deve entrar na
comunhão. Em todos os crentes deve haver o fluir de vida.

Se um membro deixa de funcionar, não apenas os outros sofrem
perda, mas ele próprio empobrece. Eu enriqueço dando a outros.
Quando sacio a sede dos outros, minha sede é saciada. (…) Sempre
que satisfazemos os outros, somos alimentados. Quando levamos as
cargas dos outros, nosso fardo fica leve.

Sempre que paramos de funcionar, frustramos a vida de Deus.
Quando vimos para a reunião, devemos abrir a boca, liberar a vida e
participar no ministério do Corpo. (…) Hoje, todos devemos receber a
revelação da realidade do Corpo e entrar na vida do Corpo. Então,
veremos que somos membros do Corpo de Cristo, que precisamos da
proteção e da limitação do Corpo e precisamos funcionar no Corpo e
suprir outros membros para que a vida do Corpo flua sem impedi-
mento. (Watchman Nee, O Mistério de Cristo, pp. 37-40)

Leitura Adicional: The Elders’ Management of the Church, pp. 223-227;
The Oneness and 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

Como Cristo é a Cabeça do Corpo, temos de reter a Cabeça [Cl 2:19].
Reter a Cabeça é reconhecer que somente Cristo é a Cabeça; é estar
totalmente sob Sua autoridade. Somente podemos estar unidos aos
irmãos quando retemos a Cabeça.Os membros do Corpo são encaixados
e capacitados a viver a vida do Corpo retendo a Cabeça. O relaciona-
mento com a Cabeça determina o relacionamento com os outros
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Suprimento Matinal

Cl 2:19 …Retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e
bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o
crescimento que procede de Deus.

A Bíblia nos diz enfaticamente que Cristo é a Cabeça. Um dia
Deus fará todas as coisas do universo serem encabeçadas em
Cristo. (…) Se o encabeçamento de Cristo não se realizar na igreja,
não poderá realizar-se no universo.

Toda autoridade está Nele porque toda a vida está Nele. Todo o
Corpo é consumado Nele; Ele é o manancial da vida do Corpo. O
Corpo não tem vida em si mesmo. (…) Somente tendo o Filho é que
temos vida [1 Jo 5:11]. (…) Ele é a Cabeça do Corpo, e a vida pode
fluir livremente para nós apenas quando Ele tem o controle total.

Se queremos entender a vida do Corpo e entrar nela, devemos
conhecer a autoridade da Cabeça. (…) Cristo é a vida e também a
autoridade no Corpo.Cada movimento dos membros deve estar sob
a direção da Cabeça. (…) Ele tem autoridade no Corpo. (…) Deve-
mos ouvir apenas o Seu comando e fazer o que Ele diz. (…) Se Cristo
é minha Cabeça, eu não ousaria agradar a mim mesmo ou aos
outros; devo procurar agradar somente a Ele. (…) Se desejamos
viver no Corpo de Cristo, temos de nos submeter à autoridade do
Senhor Jesus. Quem não consegue submeter-se, e sempre expressa
suas opiniões e propostas e insiste em ser a cabeça, nunca viu o
Corpo.Uma vez que alguém percebe que é membro no Corpo, certa-
mente terá um sentimento de submissão, porque a submissão é
uma lei no Corpo. (Watchman Nee,O Mistério de Cristo,pp.41-44)

membros. Todas as questões a respeito do relacionamento com os
irmãos só podem ser resolvidas quando nos colocamos sob a autoridade
absoluta do Senhor. (…) Nosso relacionamento em comum com [Cristo]
(…) nos leva a nos relacionar com os outros. (…) A base da comunhão é
reter mutuamente a Cabeça. Quando todos retivermos a Cabeça, rete-
remos uns aos outros e o relacionamento com o Corpo será adequado.

Se retemos a Cabeça, não podemos ter um relacionamento, senti-
mento ou comunhão especial com alguém individualmente ou com
um grupo de pessoas. Não há lugar para preferências no Corpo. Não
temos comunhão direta uns com os outros, mas tudo é por meio da
Cabeça. (…) Que significa formar partidos? Significa que alguns cris-
tãos têm relacionamento direto uns com os outros e estão separados
da autoridade da Cabeça. Eles comunicam-se diretamente uns com
os outros, mas sua comunicação não passa pela Cabeça. (…) Não
devemos mover-nos em relação a outro membro senão sob a direção
do Senhor.

Se retemos a Cabeça, não podemos ter várias interpretações da
Escritura.As diferenças surgem quando alguém não retém a Cabeça,
porque Cristo não pode dizer uma coisa para uma pessoa e outra
coisa para outra. Se surgirem diferenças, não devemos tentar
resolvê-las pela discussão; antes, devemos apenas reconhecer Cristo
como a Cabeça. Na igreja, todos devemos reter a Cabeça, quer seja
uma questão de entendimento da verdade, de negócios ou de qual-
quer outra questão. Cristo é a única autoridade no Corpo. O papel de
todos os membros é reter a Cabeça e reconhecê-Lo como a autoridade
única e suprema em todas as coisas. Se deixarmos a cruz eliminar a
nossa vida natural, não encontraremos dificuldade no relaciona-
mento com os demais membros do Corpo. (Watchman Nee,O Mistério
de Cristo, pp. 45-47)

Leitura Adicional: O Mistério de Cristo, cap. 6; Estudo-Vida de
Colossenses, mens. 14; Autoridade e Submissão, caps. 2, 5; All Ages
for the Lord’s Testimony, cap. 5; The History of the Church and the
Local Churches, cap. 5; A General Outline of God’s Economy and the
Proper Living of a God-man, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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HINO Hinos, Nº 426

1 Trabalhar, servir no Corpo,
O Senhor de nós requer;

Pois o Corpo é Seu desejo,
Que devemos aprazer.

Não independentemente
A servir e trabalhar,

Mas quais membros deste Corpo,
Nós devemos funcionar.

2 Como membros, reavivados,
Simples indivíduos não;

Mutuamente interligados,
A servir em união.

3 Como pedras vivas somos
Para Deus um lar aqui,

Como santo sacerdócio,
Num harmônico servir.

4 Vamos ser edificados
Quais ministros no agir;

O caráter coletivo
É a base do servir.

5 Vem do Corpo o suprimento
Para o nosso ministrar;

Sem função e isolado,
Todo membro morrerá.

6 A riqueza da Cabeça,
Ao servir, se obterá;

Funcionando como membros
Estatura plena há.

7 E retendo a Cabeça,
Cresceremos todos nós;

Suprimento da Cabeça
Para o Corpo flui de nós.

8 Ó Senhor, nos consagramos
Para transformados ser

E por Teu querer no Corpo
Te servir e nos mover.
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