
ESTUDO-CRISTALIZAÇÃO DO CORPO DE CRISTO

A Unidade Singular
e a Comunhão Única do Corpo de Cristo

(Mensagem 8)

Leitura Bíblica: Ef 4:1-6; Jo 17:6, 11, 14-23; At 2:42; 1 Jo 1:3; 1 Co 10:16-17

I. O Corpo de Cristo é unicamente um e universalmente um (Ef 4:4-6):

A. O Corpo de Cristo, sendo orgânico, não está dividido e é indivisí-
vel, assim como Cristo (1 Co 1:13a).

B. A unidade do Corpo de Cristo é a unidade da vida divina, da vida
incriada; portanto, essa unidade é divinamente orgânica e cheia de
vida (Jo 17:3; 1:4; 1 Jo 5:11-12).

C. A unidade singular do Corpo de Cristo é a “unidade do Espírito”
(Ef 4:3):

1. O Espírito é a essência do Corpo de Cristo; assim, o Espírito é a
realidade da unidade do Corpo de Cristo (1 Jo 5:16; Jo 16:13).

2. Essa é a unidade do mesclar do Deus Triúno processado com
todos os crentes em Cristo (17:6, 11, 14-23).

3. Essa unidade foi dispensada ao espírito dos crentes em Cristo,
na regeneração, pelo Espírito da vida com Cristo como vida
(3:5-6; Rm 8:2).

4. Precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz
com as virtudes humanas transformadas (Ef 4:1-3).

5. A base da igreja local é a unidade singular do Corpo de Cristo,
ou seja, a unidade do Espírito (v. 3).

6. Todas as igrejas locais necessitam ser preservadas na unidade
singular do Corpo de Cristo (Ap 1:11).

D. A unidade do Corpo de Cristo é, na verdade, o próprio Deus
Triúno, orgânico e vivo (Ef 4:4-6):

1. O resultado de um só Deus e Pai, de um só Senhor e um só
Espírito é um só organismo — o Corpo de Cristo (1:3-23).

2. A unidade do Corpo de Cristo é singular porque é uma unidade
na singularidade do Deus Triúno (Jo 17:6, 11, 14-23):

a. Deus Pai é a fonte como nossa natureza e vida, Deus Filho é
o elemento dessa natureza e vida, e Deus Espírito é a essên-
cia do elemento (Ef 4:4-6).

b. Visto que temos o Deus Triúno dentro de nós como a fonte,
o elemento e a essência, nós somos um.

c. Nessa unidade com o Deus Triúno, temos unidade uns com
os outros; essa é a unidade do Corpo de Cristo.

E. Visto que o Corpo de Cristo é o mesclar do Deus Triúno com Seu
povo redimido e transformado, o próprio Corpo é a unidade (vv.
3-6).

F. Todos os crentes devem estar na esfera divina e mística do Cristo
pneumático e do Espírito consumado para mesclarem-se com o
Deus Triúno a fim de manter a unidade (Jo 17:21-23; Ef 4:3):

1. Nossa unidade deve ser a mesma unidade existente entre os três
do Deus Triúno; na verdade, nossa unidade é a unidade do
Deus Triúno (Jo 17:21-23).

2. Nossa unidade deve estar no Deus Triúno, com o Cristo pneu-
mático e o Espírito consumado; para ter tal unidade, devemos
estar no Deus Triúno como a esfera divina e mística.

II. Como o Corpo de Cristo é unicamente um e universalmente um, a
comunhão do Corpo de Cristo também é singularmente uma, univer-
salmente (At 2:42; 1 Jo 1:3, 7; 1 Co 10:16-17):

A. Assim como há circulação de sangue no corpo humano, também
há um tipo de circulação no Corpo de Cristo — uma circulação
que o Novo Testamento chama de comunhão (1 Jo 1:3, 7).

B. A comunhão do Corpo de Cristo é o f luir da vida divina; assim
como o f luir da vida divina ocorre dentro de nós, existe a comu-
nhão do Corpo de Cristo (At 2:42; 1 Jo 1:3, 7).

C. A comunhão divina é a realidade do viver no Corpo de Cristo;
sendo restrito nessa comunhão, o Corpo de Cristo é preservado na
unidade (1 Co 1:9; 12:12-13, 27).

D. A comunhão única do Corpo de Cristo está relacionada com a uni-
dade singular do Corpo de Cristo (6:17; 10:16-17; 12:20):

1. A comunhão, a circulação, da vida divina no Corpo introduz
todos os membros do Corpo na unidade (Ef 4:3-6).

2. Essa unidade é a unidade do Espírito e também a unidade do
Corpo de Cristo (vv. 3-4; 1 Co 12:12-13).
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3. A comunhão única é a unidade autêntica do Corpo de Cristo
como a única base para os crentes serem preservados em uni-
dade em Cristo (Ef 4:3-6).

E. A comunhão entre as igrejas é a comunhão do Corpo de Cristo (1
Co 10:16-17):
1. Visto que existe um só Espírito, existe apenas um Corpo, e

existe apenas uma circulação de vida no Corpo; essa circulação
é a comunhão do Corpo de Cristo (Ef 4:4; 1 Jo 1:3, 7).

2. A igreja local é uma parte do único Corpo de Cristo, e a comu-
nhão do Corpo é universalmente uma; na comunhão, não há
separação (Ap 1:11; 2:7a).

3. Nenhuma igreja ou região deve se isolar da comunhão do
Corpo.

4. As igrejas locais devem ter comunhão com todas as igrejas
locais autênticas sobre toda a terra a fim de preservar a comu-
nhão do Corpo de Cristo (Cl 4:16).

5. Entre todas as igrejas que compõem o Corpo de Cristo univer-
sal, não há organização, mas há a comunhão do Corpo de
Cristo (Fp 1:5).

F. Sempre que vamos à mesa do Senhor, vamos praticar a comunhão
do Corpo (1 Co 10:16-17; 11:24-26):
1. A mesa do Senhor é um testemunho de que nós, que pertence-

mos a Cristo, somos um.
2. Se nos isolamos da comunhão do Corpo, não estamos qualifi-

cados para participar do corpo do Senhor, porque o pão sobre a
mesa na ceia do Senhor representa todo o Corpo de Cristo.

3. Assim como desfrutamos Cristo participando de Seu sangue e
de Seu corpo na Sua mesa, expressamos e praticamos a comu-
nhão do Corpo de Cristo, a comunhão única entre as igrejas (At
2:42; 1 Jo 1:3, 7; Fp 1:5; 2:1).
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MENSAGEM OITO

A UNIDADE ÚNICA E A COMUNHÃO ÚNICA DO CORPO DE CRISTO

Nesta mensagem, a nossa oração é para que estejamos sob um límpido
céu de cristal. Usando as palavras de Ezequiel 1, oramos para que haja uma
vastidão como de terrível cristal sobre nós (v. 22) enquanto exercitamos e
buscamos ver a unidade única e a comunhão única do Corpo de Cristo.
Quando o espírito mesclado satura a nossa mente e torna-se o espírito reno-
vador da nossa mente, a nossa mente renovada torna-se cada vez mais clara,
até mesmo divinamente clara. Ela pode tornar-se, como Paulo diz, a mente
de Cristo (1 Co 2:16). Na economia de Deus, quando estamos nos tornando
Deus em vida e natureza, participando da divindade de Deus o máximo pos-
sível, a mente de Deus torna-se nossa. Essa mensagem requer um ser interior
calmo e um espírito alerta, exercitado. Nossa mente precisa estar clara, pers-
picaz e focada a fim de delinear alguns dos pensamentos de Deus
concernentes à unidade única e à comunhão única do Corpo de Cristo. Pre-
cisamos permanecer no límpido e tranqüilo f luir do rio da água da vida, que
é brilhante como cristal, de modo a vermos e entendermos intrinsecamente
o que são a unidade única e a comunhão única do Corpo de Cristo.

No que diz respeito à unidade única, conforme João 17, somente poucas
horas antes da Sua crucificação o Senhor ofereceu uma oração divina, mís-
tica e misteriosa ao Pai. Nessa oração, Ele expressou um profundo desejo de
que Seus crentes, com base na Sua glorificação, entrassem na unidade do
Deus Triúno; ou seja, eles seriam um assim como o Pai e o Filho são um (vv.
11, 22). Essa oração implica na unidade do Pai, do Filho e do Espírito, uma
unidade de co-existência e de co-inerência, ser a unidade modelo para a uni-
dade dos crentes no Corpo de Cristo. A aspiração do Senhor expressa o
desejo de Deus para o aumento da unidade divina a fim de incluir o Corpo
de Cristo.

O fato de o Senhor ter orado por essa unidade apenas pouco antes de ir
para a cruz precisa nos impressionar. Depois Ele foi à cruz, e durante as pri-
meiras três horas na cruz, Ele era como um mártir, sofrendo perseguição
humana. Nas três horas seguintes, Ele era a oferta pelos pecados, a oferta pela



paz e todas as ofertas. Enquanto o Senhor estava pendurado na cruz, Ele

estava fazendo o trabalho de Deus (Ef 2:13-16). O versículo 14 diz: “Porque

ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um; e, tendo derribado a parede da

separação que estava no meio, a inimizade.” A partir disso, vemos que Sua

morte foi parte do cumprimento da Sua oração, a fim de dos dois fazer um.

O versículo 15 diz: “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.” Esse versículo mostra que Ele criou um novo homem. O ver-

sículo 16 diz: “E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por

intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade”. Depois, o versículo 18

diz: “Porque, por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.” Ele, nesse

versículo, refere-se a Cristo, o Filho. Esses versículos revelam que o Senhor,

na cruz, estava trabalhando para produzir um organismo nessa maravilhosa

unidade.

Em João 20, o Senhor foi manifestado em ressurreição aos Seus discípu-

los e “soprou neles e disse, recebei o Espírito Santo” (vv. 19, 22). Esse é o

Espírito da vida. Quando os discípulos receberam o Espírito da vida e a sua

regeneração foi realizada, eles receberam o Espírito como a unidade do

Corpo, a unidade do Espírito. Então eles podiam aplicar essa unidade para

estarem em unanimidade, conforme mencionado em Atos 1:14. Eles oraram

juntos, em unanimidade, e experienciaram o batismo do Espírito Santo

(2:4). Esse foi o batismo da parte judaica do Corpo. Mais tarde, a parte gentia

experienciou o batismo do Espírito Santo na casa de Cornélio (10:44-47).

Esse batismo formou de ambas as partes um Corpo e produziu a unidade do

desejo do Senhor em Sua oração de tornar a unidade do Corpo de Cristo em

realidade. A unidade é posteriormente revelada em Efésios 4:4, que diz: “Um

corpo e um Espírito.” Essa é a unidade do Espírito (v.3).

Há uma maravilhosa progressão aqui. O Senhor orou para que entrásse-

mos na unidade do Deus Triúno, e depois Ele morreu para destruir toda a

inimizade e pôr fim a toda a divisão — Ele fez a paz. Então Ele nos fez um

novo homem e nos reconciliou com Deus em um Corpo. Em ressurreição,

Ele soprou o Espírito da vida, que contém o elemento da unidade, em nós.

Finalmente, Ele batizou ambas as partes judaica e gentia do Corpo de Cristo

em um Espírito, de modo que a unidade de Sua aspiração tornasse a unidade

em realidade. Essa é a única unidade que estamos apresentando nesta

mensagem.
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O CORPO DE CRISTO É UNICAMENENTE UM

E UNIVERSALMENTE UM

O Corpo de Cristo é unicamente um e universalmente um (vv. 4-6). Não
devemos tentar encobrir essas palavras. A igreja é uma e muitas; sendo assim,
podemos falar do aspecto universal e do aspecto local. Entretanto, precisa-
mos ter clareza. O Corpo é unicamente um. Quando o Corpo é expresso
localmente, ele aparece como a igreja local, e essa igreja local, como 1 Corín-
tios 12:12-27 indica, é o Corpo de Cristo no sentido de ser a expressão local
do Corpo (ver nota de rodapé 1 sobre versículo 28).

O princípio fundamental, essencial do Corpo é a unidade. Danificar a
unidade é violar esse princípio crucial do Corpo. O Corpo de Cristo, como o
organismo do Deus Triúno, toma o atributo da unidade do Deus Triúno
como seu próprio atributo. Violar o princípio da unidade do Corpo de
Cristo é insultar o Deus Triúno, cujo atributo único é a unidade. Uma vez
que o atributo único do Deus Triúno é a unidade e o Corpo toma essa uni-
dade como seu atributo, a unicidade do Corpo de Cristo como organismo do
Deus Triúno é essa unidade única. Viver em discórdia, violar esse princípio é
viver uma contradição sem a paz autêntica. Não é coisa pequena para alguns
o fato de, em seu ser, serem contraditórios com relação à unidade única do
Deus Triúno, a qual se tornou a unidade única do Corpo de Cristo.

O Corpo de Cristo, Sendo Orgânico,
É Indiviso e Indivisível, assim como Cristo

O Corpo de Cristo, sendo orgânico, é indiviso e indivisível, assim como
Cristo é (1 Co 1:13a). A divisão no Corpo de Cristo é impossível. É uma
afronta, um insulto, demonstra desprezo com relação ao Deus Triúno. Divi-
são é algo sério. Em Romanos 14:1—15:13, Paulo é genérico com relação a
práticas e certas doutrinas por causa de receber todos os crentes, como Deus,
em Cristo, os recebeu. Se temos de preservar a unidade, a unanimidade autên-
tica, precisamos receber todos os crentes. Entretanto, devemos entender que
ao recebermos todos os crentes, nós não recebemos todos os ministérios ou
todos os ensinamentos. Paulo, que tinha um coração tão alargado com rela-
ção ao recebimento dos crentes, era tão estrito e estreito, quanto Deus é, com
relação aos que fazem divisões e causam tropeços. Romanos 16:17 diz:
“Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escânda-
los, em desacordo com a doutrina que aprendestes; afastai-vos deles.” A
divisão é uma impossibilidade orgânica no Corpo de Cristo.
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A Unidade do Corpo de Cristo É da Vida Divina, Incriada;
Portanto, Essa Unidade É Divinamente Orgânica

e Cheia de Vida

A unidade do Corpo de Cristo é de vida divina, incriada; portanto, essa
unidade é divinamente orgânica e cheia de vida (Jo 17:3; 1:4; 1 Jo 5:11-12).
Certamente gostaríamos de ser divinamente orgânicos e cheios de vida. Os
santos mais antigos dentre nós podem ainda ser “cheios de seiva e verdor” (Sl
92:14). Embora possam não ter muita energia e a memória deles possa não
mais ser tão aguçada quanto antigamente, se eles têm a unidade do Corpo de
Cristo, eles podem ser vivos e cheios de vitalidade. O Corpo de Cristo, por
causa do elemento da vida divina, está cheio de vida e é orgânico. Dessa
maneira, estar no Corpo e viver no Corpo é participar da vida orgânica do
Corpo, de maneira vital.

As três seções seguintes são assuntos cruciais relacionados com a unidade
única do Corpo. Primeiro, precisamos ver que a unidade do Corpo de Cristo
é a unidade do Espírito. Em segundo lugar, precisamos perceber que a uni-
dade do Corpo de Cristo é o próprio Deus Triúno. Por fim, com base nos
dois primeiros assuntos, precisamos entender que a unidade do Corpo de
Cristo é, na realidade, o próprio Corpo. A unidade do Corpo é o Espírito, o
Deus Triúno, e o próprio Corpo mesclado com o Deus Triúno processado e
consumado para tornar-se uma entidade corporativa, orgânica.

A Unidade Única do Corpo de Cristo
É “a Unidade do Espírito”

A unidade única do Corpo de Cristo é a “unidade de Espírito” (Ef 4:3). O
Espírito é a essência do Corpo de Cristo; portanto, o Espírito é a realidade da
unidade do Corpo de Cristo (1 Jo 5:6; Jo 16:13). É bastante comum as pes-
soas religiosas que se opõem a determinada verdade dizerem que ela não é
mencionada na Bíblia. Alguns dizem que a Bíblia não menciona o Deus
Triúno ou a Trindade Divina. Outros podem dizer que a base da igreja não é
bíblica porque a Bíblia não usa essas palavras. Outros, ainda, alegam que a
Bíblia não menciona a unidade do Corpo de Cristo porque esse termo não
está na Bíblia. Embora seja verdadeiro que o termo a unidade do Corpo não
esteja na Bíblia, sabemos o que é a unidade do Espírito, o que é o Corpo e o
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que João 17 e Efésios 4 revelam. Portanto, podemos ver que há um Corpo.

Declaramos com ousadia que a unidade do Corpo de Cristo é a unidade do

Espírito. O Espírito é a essência do Corpo de Cristo. Visto que o Espírito é a

essência, Ele é a realidade da unidade do Corpo.

Esta é uma unidade do mesclar do Deus Triúno processado com todos os

crentes em Cristo (Jo 17:6, 11, 14-23). A unidade do Espírito não é algo

desincorporado. A unidade do Espírito é mesclada com o Corpo, faz do

Corpo um e é a unidade do Corpo. Alguns tentam fazer diferença entre o

nosso uso dos termos o Corpo e o Corpo orgânico de Cristo, argumentando

que os dois termos significam coisas diferentes. Tais pensamentos vêm da

mente serpentina. Em vez disso, precisamos ver que há uma realidade da

unidade do Corpo de Cristo. Essa unidade é a unidade do Espírito — o mes-

clar do Deus Triúno processado com todos os crentes em Cristo.

Essa unidade foi transmitida ao espírito dos crentes em Cristo, na regene-

ração, por meio do Espírito da vida, com Cristo como vida (3:5-6; Rm 8:2).

Quando Cristo, como o Espírito que dá vida, entrou em nosso espírito, rege-

nerou o nosso espírito, avivou o nosso espírito e tornou vida o nosso espírito,

nós recebemos a unidade do Espírito, a unidade do Corpo de Cristo, em

nosso espírito. Se desse dia em diante todos os crentes em Cristo vivessem e

andassem pelo Espírito, tocaríamos a unidade do Espírito como a unidade

do Corpo em nosso espírito.

Nós precisamos preservar a unidade do Espírito no vínculo unificador da

paz com as virtudes humanas transformadas (Ef 4:1-3). Nós preservamos a

unidade do Espírito no vínculo unificador da paz. É muito fácil aceitar as
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coisas como naturais, como por exemplo a paz. Podemos pensar que sabe-
mos o que é a paz, contudo podemos não compreendê-la completamente.

A Bíblia diz repetidamente que Deus é o Deus da paz (Rm 15:33; 16:20; 2
Co 13:11; Fp 4:9; 1 Ts 5:23). Nós devemos perguntar por que ela diz: “O Deus
da paz”. Hebreus 13:20 refere-se ao “Deus da paz, que tornou a trazer dentre
os mortos a Jesus, nosso Senhor”. O Senhor é o Príncipe da Paz (Is 9:6), e o
fruto do Espírito é paz (Gl 5:22). Paz é Deus. Em João 14:27, o Senhor falou
algumas palavras cruciais concernentes à paz quando disse: “A Minha paz vos
dou”. Podemos perguntar: “Senhor, o que é a Tua paz?” Certamente ela está
relacionada organicamente com Sua unidade absoluta com o Pai, na qual
não há discrepância entre Ele e o Pai. Isso é paz. Em João 14:27 e 16:33, Ele
indicou que, no mundo, na esfera física, teremos tribulações e af lições, mas
Nele, na esfera divina e mística, teremos paz. Quando Ele apareceu em res-
surreição aos Seus discípulos, em João 20:19, as primeiras palavras que
saíram de Sua boca foram “Paz seja convosco”. Depois, nos versículos 21 e
26, Ele repete isso duas vezes: “Paz seja convosco”.

Nós também precisamos considerar o que é revelado com relação à paz
em Efésios 2, onde vemos que Cristo é a nossa paz (v. 14) e que Cristo fez a
paz (v. 15). Isso corresponde a Colossenses 1:20, onde diz que Ele fez a paz
por meio do sangue da cruz. Efésios 2:17 diz: “E, vindo, evangelizou paz a vós
outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto”. Devemos
estudar a Palavra por meio de uma comunhão interativa com o Senhor, em
oração. Então veremos que “vindo”, mencionado no versículo 17, é revelado
em João 20:19 quando Ele disse: “Paz seja convosco”. Em essência, Ele estava
dizendo: “Eu trago a paz que realizei na cruz. Eu anuncio a paz como evange-
lho a vocês. Eu fiz de vocês um com Deus, assim como Eu sou um com Deus.
Eu lhes dei a Minha vida, e Eu os introduzo na esfera da paz. Paz para vocês,
paz para vocês. Outra vez digo: paz para vocês”.

A paz que é Cristo, a paz que foi feita por Cristo, e a paz que foi anunci-
ada por Cristo é a paz do Corpo e a paz no Corpo. Se alguns estão errados
com relação ao Corpo, não podem afirmar que estão em paz; em vez disso,
estão obcecados. De acordo com Watchman Nee, a rejeição da verdade é a
causa da obsessão, e obsessão é estar em trevas (The Collected Works of Wat-
chman Nee, vol. 44, pp. 906, 901-902). Se alguns são divisivos, contudo
afirmam estar em paz com suas ações, esta é uma falsa paz. Colossenses 3:15
diz: “Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes
chamados em um só corpo”. Paz é um assunto do Corpo. Pregar o evangelho
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da paz é convocar as pessoas para se reconciliarem com Deus e entrarem na
paz do Corpo de Cristo para serem um, com seus companheiros na fé, na
esfera divina e mística.

Efésios 4:3 diz: “Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade
do Espírito no vínculo da paz”. Nós preservamos a unidade do Espírito no
vínculo unificador da paz, no Corpo de Cristo e para o Corpo de Cristo. Esse
vínculo unificador pode ter alguma relação com os varais unificadores de
madeira de acácia coberta de ouro, vistos em Êxodo 25, pois Paulo está pres-
tes a falar das virtudes humanas que são necessárias para preservar a
unidade. Essa é uma humanidade divinizada e o Espírito unificador, vincula-
dor. Quando permitimos que esse Espírito se mescle com o nosso espírito e
seja transmitido, por meio de nós, para outra pessoa, o resultado é uma paz
que jamais conhecemos, a paz do Corpo de Cristo. Viver no Corpo de Cristo
e preservar a unidade do Corpo de Cristo é viver na paz do Corpo. Isso
requer que saibamos a diferença entre a opinião da maioria e o sentimento
do Corpo. As opiniões da maioria não são o liderar do Espírito; elas simples-
mente são muitas opiniões, muitos votos. O sentimento do Corpo é algo
orgânico, algo de Deus e do Espírito.

Quando cuidamos do sentimento do Corpo e vivemos na paz do Corpo,
todo o nosso ser é submergido no Deus da paz e na paz do Corpo. Somos
preservados pelo Deus da paz. É por essa razão que Romanos 12:18 diz: “Se
possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens” e Fili-
penses 4:7 diz: “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará
o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus”. De maneira significativa,
no versículo 9, Paulo diz: “O que também aprendestes, e recebestes, e ouvis-
tes, e vistes em mim, isso praticai; e o Deus da paz será convosco”. Alguns
dizem que não há um Deus atuante no sentido da representação no Corpo.
Entretanto, Paulo disse que se vivermos e praticarmos o que recebemos Dele,
o Deus da paz será conosco.

Para resumir essa palavra, o nosso evangelho, de acordo com Atos 10:36,
é o evangelho da paz, e de acordo com Efésios 6:15, nossos pés estão calçados
com o firme fundamento do evangelho da paz como parte da armadura de
Deus. Portanto, está totalmente de acordo com a revelação em Romanos
16:20, que diz: “E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés
a Satanás”. Essa entidade orgânica está em unidade com a Trindade Divina,
na unidade do Espírito, com o vínculo unificador da paz, desfrutando o
Deus da paz e sendo saturado de paz. Os que estão nessa entidade orgânica
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comem a paz como sua porção de sacrifício pacífico. A paz é a sua constitui-

ção e o seu ser. Nada os abala e nada os aterroriza. Eles estão absolutamente

em paz, e o Deus da paz, que é o seu constituinte orgânico, esmaga Satanás

sob seus pés. Romanos 16:20 se cumprirá.

A base de uma igreja local é a unidade única do Corpo de Cristo, isto é, a

unidade do Espírito (Ef 4:3). Alguns tomam o que consideram ser a base da

igreja e usam isso de modo divisivo. Visto que não conseguem concordar

com os outros em sua localidade, vão para outro lugar fazer o que é de seu

interesse próprio. Precisamos perceber que a base da igreja é a unidade única

do Corpo de Cristo, que é a unidade do Espírito. Por essa razão, quando uma

nova igreja é estabelecida e parte o pão pela primeira vez, em circunstâncias

normais, as demais igrejas são encorajadas a juntar-se a eles e anseiam por

isso. Isso é o Corpo dando à luz outra expressão local. Permanecer local-

mente sobre a base é declarar: “Somos a unidade única do Corpo de Cristo”.

Uma igreja local pode adoecer e degradar-se a ponto de deixar de ser uma

igreja local e tornar-se uma facção. Temos visto isso acontecer, geralmente

porque a liderança não ruim; como resultado, igrejas locais autênticas torna-

ram-se sectárias e, desse modo, deixaram vazia a base da igreja. Então, após

muita consideração, comunhão e oração de acordo com a liderança do

Senhor, Seu Corpo moveu-se para restabelecer as igrejas nesses lugares. Isso

faz parte da nossa história. Entretanto, em cada lugar onde isso tem aconte-

cido, tem havido muita benção. O Senhor abençoa a unidade. Não devemos

tomar a base da igreja com leviandade nem praticar a vida da igreja descui-

dadamente, como se não houvesse uma responsabilidade para com a Cabeça,

o Corpo e as autoridades delegadas no Corpo, as quais representam

organicamente a Cabeça.

Todas as igrejas locais necessitam ser preservadas na unidade única do

Corpo de Cristo (Ap 1:11). É uma grande responsabilidade dos líderes pre-

servarem suas igrejas na unidade única do Corpo de Cristo.
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A Unidade do Corpo de Cristo É, na verdade,

o Próprio Deus Triúno, Vivo e Orgânico

A unidade do Corpo de Cristo é, na verdade, o próprio Deus Triúno, vivo
e orgânico (Ef 4:4-6). Esse é o segundo aspecto da unidade. Esses pontos
requerem a nossa consideração em oração e comunhão.

O resultado de um só Deus e Pai, um só Senhor e um só Espírito é um só
organismo — o Corpo de Cristo (1:3-23).

A unidade do Corpo de Cristo é única porque é uma unidade na unici-
dade do Deus Triúno (Jo 17:6, 11, 14-23). Deus Pai é a origem como nossa
natureza e vida, Deus Filho é o elemento dessa natureza e vida, e Deus Espí-
rito é a essência do elemento (Ef 4:4-6). Visto que temos o Deus Triúno
dentro de nós como a fonte, o elemento e a essência, nós somos um. Nessa
unidade com o Deus Triúno, temos unidade uns com os outros; essa é a uni-
dade do Corpo de Cristo. O hino No. 123 diz: “No universo um só Corpo há
/ Na terra, em nós, vem se expressar.” Outra linha diz: “Que mais dizer, senão
que: ‘Somos um!’”

Às vezes falamos da unidade autêntica; aqui estamos falando da única
unidade. Essa unidade é única. Pode haver outros tipos de unidades, mas
qualquer unidade com uma pessoa fora do Deus Triúno não é a unidade do
Corpo de Cristo. Se somos um com uma pessoa porque somos “daquela
pessoa” (1 Co 1:11-13), somos um espírito divisivo, de “partido” (11:17-19).
Talvez pensemos que se essa pessoa se tornar proeminente, obteremos um
benefício pessoal se a apoiarmos.

Se virmos o Corpo e a unidade do Corpo, isso afetará até mesmo a nossa
vida conjugal. Embora talvez não discutamos com nenhum outro membro
do Corpo de Cristo, talvez discutamos com o nosso cônjuge. Jamais chega-
mos a uma reunião de serviço e discutimos como fazemos em casa.
Precisamos compreender que estamos casados com alguém querido que está
na unidade do Deus Triúno juntamente conosco e que não somos apenas
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uma só carne na velha criação, mas também organicamente um no Corpo de
Cristo.

Nós nos unimos a Deus para condenar todo tipo de unidade que não seja
a unidade única do Corpo de Cristo. Nunca devemos ser de qualquer pessoa.
Alguns que discutem e escrevem coisas estão sendo usados para defender
uma pessoa porque em seu coração eles são daquela pessoa. Perto do final de
sua vida, o irmão Lee nos encarregou de estarmos corretos ao seguirmos a
outros (A Word of Love to the Co-workers, Elders, Lovers, and Seekers of the
Lord, cap. 4). Não somente aquele a quem seguimos deve estar correto, mas
nós também precisamos estar corretos na maneira como o seguimos. Uma
maneira de estarmos corretos é perguntar: “O meu relacionamento com essa
pessoa faz parte da unidade única, autêntica do Corpo de Cristo? Faz parte
da unidade com o Deus Triúno? Esse relacionamento com ele ou com ela me
introduz mais e mais no Deus Triúno?”.

É normal que um irmão ame a irmã com quem está prestes a casar-se. Ele
deve amá-la, mas se esse relacionamento for verdadeiramente de Deus, ele
descobrirá que quanto mais ele a ama, mais ele amará ao Senhor e quanto
mais ele amar ao Senhor, mais a amará. Quanto mais eles são edificados
juntos, mais serão edificados em Deus. Não será um amor carnal ou mun-
dano, mas um amor no próprio Deus. Se um irmão aprende a amar sua
futura esposa com Deus, esse amor será poderoso e irresistível. Então seu
casamento se tornará divino e místico; será de acordo com Efésios 5:22-33.
Nas cerimônias de casamento, geralmente se diz que o noivo e a noiva são
um tipo de Cristo e a igreja. Entretanto, a Bíblia não usa as festas de casa-
mento como um tipo, mas o próprio casamento. Após várias décadas de
casamento, não devemos olhar para as fotos da nossa festa de casamento e
dizer: “Houve um tempo, quando estávamos na faixa dos vinte anos, em que
éramos um tipo”. É normal ter uma vida conjugal na esfera divina e mística.
É normal ser um com o Deus Triúno em casa e em todos as nossas questões
humanas.

Visto que o Corpo de Cristo É o Mesclar do Deus Triúno
com Seu Povo Redimido e Transformado,

o Próprio Corpo É a Unidade

Visto que o Corpo de Cristo é o mesclar do Deus Triúno com o Seu povo
redimido e transformado, o próprio Corpo é a unidade (4:3-6). A unidade
do corpo físico de uma pessoa não é o sistema nervoso central ou o
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esqueleto, mas o corpo em si. Isso não é muito difícil de entender. Para ver
isso, precisamos apenas olhar para nós mesmos em um espelho do tamanho
do nosso corpo e perceber que o Senhor deseja um Corpo. Precisamos olhar
intrinsecamente para o nosso corpo e perceber que o Senhor quer um Corpo
que seja um. A unidade do Corpo de Cristo é a unidade do Espírito, do Deus
Triúno e do Corpo em si.

Todos os Crentes Precisam Estar
na Esfera Divina e Mística do Cristo Pneumático
e do Espírito Consumado para Serem Mesclados

com o Deus Triúno a fim de Preservarem a Unidade

Todos os crentes devem estar na esfera divina e mística do Cristo pneu-
mático e do Espírito consumado para serem mesclados com o Deus Triúno a
fim de preservarem a unidade (Jo 17:21-23; Ef 4:3). Nossa unidade precisa
ser a mesma que a unidade existente entre os três do Deus Triúno; na ver-
dade, a nossa unidade é a unidade do Deus Triúno (Jo 17:21-23). A nossa
unidade deve estar no Deus Triúno, com o Cristo pneumático e o Espírito
consumado; para termos essa unidade, devemos estar no Deus Triúno como
uma esfera divina e mística.

A esfera divina e mística é uma verdade do ápice. Alguns continuam
lamentando que as verdades do ápice sejam muito elevadas e remotas para os
santos compreenderem ou entenderem. Alguns dizem que mesmo que os
santos conseguirem compreender e entender as verdades do ápice, essas ver-
dades não são práticas. Alguns que gostam de ser práticos definem verdade
como “aquilo que funciona”; dizem que querem ver resultados. Eles acham
que a esfera divina e mística é impraticável. Pelo contrário, nada é mais prá-
tico do que viver na esfera divina e mística do Cristo pneumático e do
Espírito consumado, porque o ministério celestial de Cristo acontece nessa
esfera, incluindo todo o Seu pastoreio e intercessão. Tudo o que está aconte-
cendo hoje no ministério celestial de Cristo é transmitido para o espírito dos
que verdadeiramente estão nessa esfera. É na esfera divina e mística que tudo
isto está acontecendo.

A Esfera significa muito. Às vezes, cidadãos de outros países ficam deses-
perados para entrar nos Estados Unidos porque desejarem estar em outra
esfera. Conforme a percepção deles, a esfera significa muito. Algumas grávi-
das vêm dar à luz nos Estados Unidos porque sabem que se sua criança
nascer nos Estados Unidos, ele ou ela será um cidadão americano. Se
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valorizamos a esfera celestial tanto assim, devemos estar dispostos a vencer
qualquer obstáculo para entrar na esfera divina e mística. Nós devemos
estar desesperados por viver nessa esfera, porque é nela que Deus está. O
ponto aqui é que a esfera divina e mística é onde a unidade está; é onde pre-
servamos a unidade. A esfera em que estamos determina o que somos e o
que temos do Deus Triúno.

Se observarmos um globo terrestre, veremos muitos territórios separa-
dos. Podemos pensar que um continente tão grande como a África deve ter
seus próprios apóstolos, sua própria obra e sua própria unidade. Talvez pen-
semos o mesmo da Europa, da América do Sul e da América do Norte.
Entretanto, achar que um continente deva ser uma região autônoma é estar
divido pela mente natural geográfica. No Corpo de Cristo, não há separa-
ções geográficas; não há continentes, países, fronteiras, vistos, jurisdições ou
territórios. Os obreiros na terra, esses que apelam para a Bíblia, devem saber
que 1 Coríntios 10:26 diz: “A terra é do Senhor”. Cada parte da terra é do
Senhor e não de algum obreiro. Além do mais, o que é do Senhor é do
Corpo (Ef 1:22-23a). Portanto, ninguém deve dizer aos que estão na uni-
dade e comunhão do Corpo que não devem ir a algum lugar. Quem tem essa
autoridade? A autoridade está na unidade orgânica e na comunhão do
Corpo. O Corpo vai a todos os lugares e não pode ser interrompido. Nós
não vamos invadir nenhum lugar nem ter um movimento de modo exterior,
mas o Corpo de Cristo vai a todos os lugares, clamando pela promessa do
Senhor em Josué 1:3 de que “todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo
tenho dado”. Vamos ser fortes e ter coragem (Dt 31:7). Toda a terra é do
Senhor, e o Senhor, por meio do Corpo, tem um caminho para mover-se
organicamente.

O ponto aqui é que nós preservamos a unidade na esfera divina e mís-
tica, não na esfera da geografia, da distância, da separação ou dos
continentes. Se alguns deixam a esfera divina e mística, vivem em sua mente
natural e pensam fisicamente sobre a restauração do Senhor, eles se torna-
rão territoriais, e segundo a palavra do irmão Lee, eles se tornarão um
senhor feudal e edificarão suas próprias fortalezas (The Governing and Con-
trolling Vision in the Bible, p. 32). Alguns que seguiram por esse caminho
dizem aos cooperadores: “Não venham aqui. Isso é meu — meu trabalho,
minhas igrejas, meu povo”. Esses tais precisam compreender que nada é
deles. Tudo é do Senhor, e tudo que é do Senhor é para a “igreja, a qual é o
seu corpo” (Ef 1:22-23).

A UNIDADE SINGULAR E A COMUNHÃO ÚNICA 207

COMO O CORPO DE CRISTO É UNICAMENTE UM
E UNIVERSALMENTE UM,

A COMUNHÃO DO CORPO DE CRISTO
TAMBÉM É UNICAMENTE UMA E UNIVERSALMENTE UMA

Assim como Há uma Circulação de Sangue
no Corpo Humano, Há também uma Circulação

no Corpo de Cristo — uma Circulação que
o Novo Testamento Chama de Comunhão

Como o Corpo de Cristo é unicamente um e universalmente um, a
comunhão do Corpo de Cristo também é unicamente uma e universalmente
uma (At 2:42; 1 Jo 1:3, 7; 1 Co 10:16-17). Assim como há uma circulação de
sangue no corpo humano, há também uma circulação no Corpo de Cristo —
uma circulação que o Novo Testamento chama de comunhão (1 Jo 1:3, 7).
Comunhão é participação comum, participação conjunta. Comunhão é
deixar de lado nossos interesses particulares e cuidar dos interesses de Deus
no Corpo (ver nota de rodapé 3 em 1 Jo 1:3).

A Comunhão do Corpo de Cristo
É o Fluir da Vida Divina;

como o Fluir da Vida Divina Ocorre em Nosso Interior,
Existe a Comunhão do Corpo de Cristo

A comunhão do Corpo de Cristo é o f luir da vida divina; como o f luir da
vida divina ocorre em nosso interior, existe a comunhão do Corpo de Cristo
(At 2:42; 1 Jo 1:3, 7). Essa comunhão é o resultado da vida divina; é verdadei-
ramente o f luir da vida divina. Para estar nesse f luir, nós precisamos
simplesmente estar no Corpo de Cristo, porque o f luir da vida divina está no
Corpo.

A Comunhão Divina
É a Realidade do Viver no Corpo de Cristo;

Sendo Restringidos Nessa Comunhão,
o Corpo de Cristo É Preservado na Unidade

A comunhão divina é a realidade do viver no Corpo de Cristo; sendo res-
tringidos nessa comunhão, o Corpo de Cristo é preservado na unidade (1 Co
1:9; 12:12-13, 27). O Corpo tanto nos libera quanto nos restringe. O Corpo
nos libera em nossa função. Podemos ver um exemplo disso com Filipe, o
evangelista, em Atos 8:5-40. Ele estava entregue ao Espírito (v. 29). Ele foi até
mesmo arrebatado (v. 39). Quando ele foi devolvido à terra, continuou a
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pregar o evangelho (v. 40). Em Samaria, ele pregou com poder o evangelho
do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo (vv. 5-13). Entretanto, quando
Jerusalém soube que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles envia-
ram dois apóstolos, Pedro e João, para imporem as mãos sobre eles
(vv. 14-15). Filipe não realizou a imposição das mãos porque ele estava res-
tringido. Ele foi liberado em sua função, mas foi também restringido em sua
medida. Se isso tivesse acontecido com os modernos meios de comunicação
de hoje, talvez Filipe tivesse contatado os irmãos de Jerusalém imediata-
mente, dizendo: “Simão, o mágico, está sendo batizado. O reino de Deus
chegou a Samaria. Irmãos, venham imediatamente. Eu não sou vocês, eu não
posso fazer o que vocês fazem. Isso não é para mim. Estou prestes a partir.
Preciso encontrar um homem em uma carruagem e pregar o evangelho para
ele.” Essa é ilustração maravilhosa. Filipe era livre no Corpo e era limitado
no Corpo. Se estamos dispostos a sermos restringidos pela comunhão, sere-
mos liberados pela comunhão. Essa é a realidade de viver no Corpo, e esse é o
preservar da unidade.

A Comunhão Única do Corpo de Cristo
Está Relacionada com a Unidade Única do Corpo de Cristo

A comunhão única do Corpo de Cristo está relacionada com a unidade
única do Corpo de Cristo (1 Co 6:17; 10:16-17; 12:20). A comunhão, a circu-
lação da vida divina no Corpo conduz todos os membros do Corpo para a
unidade (Ef 4:3-6). Essa unidade é a unidade do Espírito e também a uni-
dade do Corpo de Cristo (vv. 3-4; 1 Co 12:12-13). A única comunhão é a
unidade autêntica do Corpo de Cristo como a única base para os crentes
serem preservados em Cristo (Ef 4:3-6).

Por um lado, a unidade possibilita a comunhão; por outro, a comunhão
torna a unidade real. Nós estamos no Corpo quando estamos na comunhão
do Corpo. Se alguém se isola, trabalhando isoladamente, não pode ficar
diante de Deus e dizer: “Eu vivo e trabalho no Corpo”. Embora um obreiro
possa dizer que está no Corpo, sua prática de não estar na comunhão prova
que ele não está no Corpo.

A Comunhão entre as Igrejas
É a Comunhão do Corpo de Cristo

A comunhão entre as igrejas é a comunhão do Corpo de Cristo (1 Co
10:16-17). Como há um só Espírito, há somente um Corpo e há somente
uma circulação de vida no Corpo; essa circulação é a comunhão do Corpo de
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Cristo (Ef 4:4; 1 Jo 1:3, 7). Uma igreja local faz parte do Corpo único de
Cristo, e a comunhão do Corpo é universalmente uma; na comunhão, não há
separação (Ap 1:11; 2:7a). Nenhuma igreja ou região deve isolar-se da comu-
nhão do Corpo. As igrejas locais devem ter comunhão com todas as igrejas
locais autênticas em toda a terra a fim de preservar a comunhão do Corpo de
Cristo (Cl 4:16). Entre todas as igrejas que compõem o Corpo universal de
Cristo, não há uma organização, mas há a comunhão do Corpo de Cristo
(Fp 1:5).

Esses são pontos cruciais. Precisamos tomar uma vacina contra algo que
é mais mortal do que a gripe aviária. A volta do Senhor pode ser adiada;
todos nós devemos considerar que temos um longo caminho a percorrer. Os
anos passarão, e todos os atuais cooperadores serão passado. Portanto, os
irmãos jovens precisam aprender de nós. Não preservamos nada em nossas
mãos; nada é nossa propriedade particular. Há lições profundas, intrínsecas,
que requerem um discernimento límpido como cristal, com relação à comu-
nhão do Corpo, que precisam ser aprendidas. Nós temos muito que aprender
com a nossa história. Talvez algum dia recontemos a nossa história como se
fez em Deuteronômio (1:1—4:43). Seria um cuidado com carinho para
todos nós poder ver como o Senhor, por meio do Corpo, pastoreou Sua
restauração através de tantas situações.

Há um só Corpo; ele é unicamente e universalmente um. No Corpo há só
uma comunhão, que é unicamente e universalmente uma. O Corpo é
expresso como igrejas locais. A base das igrejas é a unidade do Corpo de
Cristo. Estar em uma igreja local saudável, normal e adequada é estar na
comunhão com todas as igrejas locais. Se uma igreja, ou região, se isola da
comunhão do Corpo, três coisas podem acontecer. A primeira é uma desin-
tegração em quatro etapas — trevas, confusão, divisão e morte. Isso tem
acontecido e está acontecendo. Uma região, um país ou um continente pode
separar-se, e os irmãos ali podem alegar que têm uma unidade regional,
nacional ou continental, ou dizer que são um com o seu líder, contudo eles
não estão na unidade do Corpo. Aqueles que conhecem o Corpo reconhece-
rão que aquela localidade, região, país ou continente é uma divisão. Talvez
haja uma “comunhão” com aquela localidade, país ou continente, mas ela
não será parte do Corpo se não estiver selada pela comunhão do Corpo. Esse
é um assunto orgânico. Em uma situação de isolamento assim, a desintegra-
ção virá na forma de trevas, confusão, divisão e morte.

Um segundo resultado possível do isolamento, especialmente quando é
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provocado por uma liderança que se estragou, é que essa igreja local torna-se
uma facção local. Os irmãos que são líderes ali podem alegar que estão na
base da unidade, mas, na verdade, eles não estão na base da unidade. Eles não
recebem todos os crentes e não estão na comunhão das igrejas. A atitude
deles com relação aos santos de sua localidade é de que se os santos não
gostam do que eles estão fazendo ali, que se mudem para outro lugar. Em um
local assim, a prática deles se tornou a sua base. É totalmente possível, como
aconteceu no passado, que determinados lugares acabem se tornando facções
locais. Entretanto, devemos ser muito cuidadosos no discernimento disso.
Não devemos ser fofoqueiros nem precipitados.

Isso nos leva ao terceiro resultado possível, o mais sério de todos. Eu
insto com todos os presbíteros e irmãos responsáveis que leiam Levítico
14:33-53 e a mensagem 44 do Estudo-Vida de Levítico, com relação à lepra em
uma casa (v. 34). A casa tipifica a igreja, a lepra representa a manifestação da
doença, do mal e até mesmo de situação pecaminosa na igreja. Isso pode
acontecer. Em tipologia, é exigido do dono da casa que ele relate a questão ao
sacerdote (v. 35). Isso representa os líderes ou os que se preocupam com essa
questão na igreja, como os da casa de Cloe, em Corinto, que relataram a
questão ao Senhor e à autoridade estabelecida, o apóstolo (1 Co 1:11). Não
devemos falar entre nós mesmos. Se o fizermos, tornamo-nos participantes
da doença e a espalhamos. De acordo com a tipologia, o sacerdote precisava
ir examinar a casa (Lv 14:36). Se a lepra estivesse se espalhando, mas estivesse
confinada a certa área que envolvesse algumas pedras, essas pedras eram
removidas e dispostas em um lugar imundo. Então, novas pedras as substitu-
íam e se aplicava argamassa fresca, significando novas experiências da obra
da graça do Senhor (v. 42 e nota de rodapé 2). Quando isso é feito, a igreja é
purificada.

Entretanto, o pior caso era quando a lepra não podia ser contida. Nessa
situação, toda a casa precisava ser derrubada (vv. 43-45). Isso significa uma
igreja local cuja doença se torna incurável e essa igreja tendo fim (v. 45,
rodapé 1). Igrejas podem tornar-se sectárias, e igrejas podem ter um fim. Os
irmãos líderes devem ter um temor adequado do Senhor. Eles não devem
pensar que são a autoridade suprema na terra. Os cooperadores honram-nos
e respeitam-nos como presbíteros, mas eles são presbíteros em uma igreja
como uma parte do Corpo, e o Corpo tem uma Cabeça. A Cabeça possui
toda a autoridade (Mt 28:18), e organicamente Ele elege certos membros de
Seu Corpo para representá-Lo. A autoridade local de um presbítero perde a
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cor se comparada com a autoridade da Cabeça expressa por meio de Seus
representantes no Corpo. Os presbíteros devem ser cuidadosos no modo
como conduzem a si mesmos. Se não estamos em comunhão com o Corpo,
podemos nos degradar tornando-nos uma facção. Talvez o Senhor permita
que a lepra se alastre. Talvez Ele permita que se torne pública e, por meio da
Internet, Ele permita que toda a terra saiba que há lepra naquele lugar e que
os irmãos ali não se submetem nem obedecem à operação orgânica do
Senhor no Corpo. O Senhor tem uma maneira, se necessário, de pôr um fim
a essa igreja. Espero que não mais precisemos de casos como esses para
aprendermos. Espero que alguns lugares não precisem ser sacrificados para
que o Corpo aprenda. A palavra no ministério, que é o ministério da era,
deve ser suficiente para o nosso aperfeiçoamento.

Sempre que Chegamos à Mesa do Senhor,
Chegamos para Praticar a Comunhão do Corpo

Sempre que chegamos à mesa do Senhor, chegamos para praticar a
comunhão do Corpo (1 Co 10:16-17; 11:24-26). A mesa do Senhor é um tes-
temunho de que nós, que pertencemos ao Senhor, somos um. Se nos
isolamos da comunhão do Corpo, não estamos qualificados para participar
do corpo do Senhor, pois o pão na mesa da ceia do Senhor representa todo o
Corpo de Cristo. Enquanto desfrutamos de Cristo na participação de Seu
sangue e corpo à mesa, expressamos e praticamos a comunhão do Corpo de
Cristo, a única comunhão entre as igrejas (At 2:42; 1 Jo 1:3, 7; Fp1:5; 2:1).

Que nos entreguemos ao Senhor para vivermos o restante de nossa vida
na unidade do Corpo e na comunhão do Corpo. — R.K.
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