
ESBOÇONosso Espírito Nascido de Deus
com a Semente de Deus para Crescermos com o
Crescimento de Deus para a Edificação de Deus

Leitura Bíblica: 1Jo 3:9; 5:4a, 18; Mc 4:26; 1Pe 1:23; Cl 2:19;
1Co 3:9

I. O elemento intrínseco de todo o ensinamento da
economia eterna de Deus é que o Deus Triúno na
humanidade, o Cristo maravilhoso como o Espírito
do Jesus glorificado, é semeado no povo escolhido
de Deus como a semente da vida, a semente de Deus,
para que Ele possa crescer neles, viver neles, desen-
volver-se neles e ser expresso a partir do interior
deles como a lavoura de Deus para a edificação da
igreja como a casa de Deus e o reino de Deus (Mc
4:11-20, 26-29; Mt 16:18; 1Co 3:9; 1Pe 1:23; cf. Dt 22:9).

II. A regeneração significa que a semente da vida
divina, incriada, eterna e ilimitada, com a natureza
divina foi semeada no nosso espírito; por meio da
regeneração, nosso espírito nasceu de Deus e a
semente de Deus habita nele (Mc 4:26; 1Pe 1:23; 1Jo
3:9; 5:11-12; 2Pe 1:4):
A. “O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do

Espírito é espírito” (Jo 3:6):
1. “Carne” é o nosso homem natural, nosso velho

homem, nosso homem exterior, nascido dos nossos
pais que são carne; mas “espírito”, nosso espírito
regenerado, é nosso homem espiritual, nosso novo
homem, nosso homem interior, nascido de Deus que
é Espírito (2Co 4:16; Ef 3:16).

2. O Espírito divino regenera nosso espírito humano
com a vida divina de Deus, fazendo com que nosso
espírito seja vida (Rm 8:10).

3. A regeneração produz em nós um espírito recém-
-nascido,um novo espírito (Ez 36:26),que é habitado
pelo Espírito divino de Deus e mesclado com Ele
para serem um só espírito (Rm 8:16; 1Co 6:17).
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B. “Tudo que é nascido de Deus vence o mundo” (1Jo 5:4a —
RV):
1. A palavra tudo se refere especialmente ao nosso

espírito regenerado, nosso espírito de fé; nosso espí-
rito regenerado vence o mundo e nosso espírito rege-
nerado com a semente de Deus não pratica o pecado
(2Co 4:13; 1Jo 3:9).

2. Nosso espírito regenerado nos guarda de viver no
pecado, e quando estamos em nosso espírito regene-
rado, o maligno não nos toca (5:18; cf. Sl 91:1-2).

3. Quando estamos em nosso espírito, onde habita o
Cristo pneumático, estamos em Cristo, Aquele em
quem Satanás, o príncipe deste mundo, nada tem
(nenhuma base, nenhuma chance, nenhuma espe-
rança e nenhuma possibilidade) (2Tm 4:22; Jo
14:30b; cf. Fp 4:13).

4. O mundo inteiro jaz no maligno; a única exceção é o
nosso espírito regenerado (1Jo 5:19).

5. Uma única coisa em todo o universo não tem as
pegadas de Satanás — nosso espírito regenerado;
desde que permaneçamos em nosso espírito regene-
rado, seremos absolutamente guardados no Deus
Triúno que se dispensa, e Satanás não terá caminho
algum em nós (cf. Jo 17:11, 15; Nm 6:24).

C. Há somente um Deus verdadeiro, e esse Deus verda-
deiro está em nosso espírito; tudo que não está no espí-
rito ou que não é do espírito é um ídolo, algo que é contra
Cristo ou que O substitui (1Jo 5:19-21):
1. Tudo que fazemos que não seja no espírito regene-

rado e que não expressa o Senhor Espírito é um
ídolo; um ídolo é tudo aquilo dentro de nós que ama-
mos mais do que o Senhor e que substitui o Senhor
em nossa vida (cf. Ez 14:3).

2. Precisamos fugir para a presença de Deus em nosso
espírito para sermos guardados do maligno e para
guardar-nos dos ídolos; precisamos fugir para o
nosso espírito para tocarmos Deus diretamente e
estarmos face a face com Deus para o crescimento da
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Sua semente em nós (Hb 6:18-20; Êx 33:11a, 14;
2Co 2:10).

III. A semente da vida divina, a semente de Deus, que foi
semeada em nós precisa crescer em nós para que
possamos crescer com o crescimento de Deus, com o
aumento de Deus como vida, e sermos transforma-
dos em vida para nos tornarmos materiais preciosos
para a edificação de Deus em vida (Cl 2:19; 1Co 3:6, 9,
12a):
A. Segundo a Bíblia, crescimento é igual a edificação; isso

ocorre pelo crescimento de Cristo como a semente divina
da vida em nós;a maneira de crescer compreende quatro
itens principais (Ef 4:15-16):
1. Devemos amar o Senhor;para crescer,devemos ir ao

Senhor e orar clara e deliberadamente para que Ele
nos conceda que O amemos (1Jo 4:19; 2Co 5:14; Mt
22:37; Jo 14:23; 1Co 2:9).

2. Devemos lidar cabalmente com o Senhor, confes-
sando todas as nossas falhas, faltas, fraquezas,
sujeiras e transgressões à luz da Sua presença, de
maneira que tenhamos uma consciência boa e pura
(1Jo 1:7, 9; 1Tm 1:5; 2Tm 1:3; At 24:16).

3. Devemos aprender como discernir nosso espírito e
exercitá-lo (Hb 4:12; Ef 3:16; 2Tm 1:6-7; Rm 8:6).

4. Devemos sempre estar em contato com o Senhor,
permanecendo em contato com Ele (1Jo 1:3).

B. Depois de ter sido semeada no nosso espírito, a semente
divina precisa crescer no solo do nosso coração, e esse
crescimento precisa da nossa cooperação (Mt 13:3-9,
19-23):
1. Para o crescimento de Cristo como a semente da

vida em nós, precisamos lidar diariamente com o
Senhor para sermos pobres em espírito, sermos
esvaziados em nosso espírito, reconhecendo que
nada temos, nada sabemos, nada podemos fazer e
nada somos separados de Cristo como o Espírito, o
Cristo novo, presente, “agora” (Mt 5:3).

2. Para o crescimento de Cristo como a semente da
vida em nós, devemos lidar diariamente com o
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Senhor para sermos puros de coração, guardando
nosso coração vigilantemente; Deus quer que nosso
coração seja brando, puro, amável e esteja em paz,
de maneira que Ele possa ter liberdade para crescer
em nós (v. 8; Pv 4:23; Mt 13:19-23).

3. Para o crescimento de Cristo como a semente da
vida em nós, devemos beber o leite sem dolo e comer
o alimento sólido da palavra de Deus (1Pe 2:2; Hb
5:12-14).

4. Para o crescimento de Cristo como a semente da
vida em nós, devemos desfrutar o regar do Espírito
por meio dos membros dotados do Corpo (1Co 3:6,9).

5. Quando Cristo como a semente da vida crescer em
nós e fizer morada plena em nosso coração, nós sere-
mos enchidos até a plenitude de Deus — o Corpo de
Cristo como a expressão corporativa do Deus Triúno
(Ef 3:17, 19b).
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DIA 1 Leitura de Hoje

[João 3:6 mostra que] a regeneração não é um nascimento da carne
que gera carne. A regeneração é um nascimento do Espírito, o Espírito
de Deus, que gera espírito, nosso espírito regenerado. A carne é nosso
homem natural, nosso velho homem, nosso homem exterior, nascido de
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Suprimento Matinal

Jo
3:3

Respondeu-lhe Jesus: (…) Se alguém não nascer de
novo, não pode ver o reino de Deus.

6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do
Espírito é espírito.

Mc
4:26-27

E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem
lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse,
denoiteededia,easementegerminasseecrescesse…

Em Marcos 4:26-29 temos a parábola da semente. (…) O reino
de Deus é a realidade da igreja produzida pela vida de ressurreição
de Cristo por meio do evangelho (1Co 4:15). Regeneração é sua
entrada (Jo 3:5), e o crescimento da vida divina dentro dos crentes é
seu desenvolvimento (2Pe 1:3-11).

O homem em Marcos 4:26 é o semeador no versículo 3. Esse
semeador é o Salvador-Escravo, que era o Filho de Deus vindo para
semear a Si mesmo como a semente de vida em Sua palavra (v. 14)
para dentro do coração dos homens a fim de que Ele possa crescer e
viver neles e ser expresso a partir deles.

A semente no versículo 26 é a semente da vida divina (1Jo 3:9;
1Pe 1:23) semeada para dentro dos crentes do Salvador-Escravo. O
lançar da semente aqui indica que o reino de Deus (…) [e] a igreja
nessa era (Rm 14:17) são [assuntos] de vida, a vida de Deus, a qual
brota, cresce, dá fruto, amadurece e produz uma colheita.

Marcos 4:28 diz: “A terra por si mesma frutifica:primeiro a erva,
depois a espiga, e, por fim, o grão cheio na espiga.” A terra aqui é a
boa terra (v. 8) e significa o bom coração criado por Deus (Gn 1:31)
para a Sua vida divina crescer no homem. Tal bom coração traba-
lha juntamente com a semente da vida divina semeada dentro de
nós para crescer e frutificar espontaneamente para a expressão de
Deus. (Life-study of Mark, pp. 139-140)

nossos pais que são carne.Todavia,o espírito,nosso espírito regenerado,
é nosso homem espiritual, nosso novo homem, nosso homem interior
(2Co 4:16; Ef 3:16), nascido de Deus que é o Espírito. Quando nascemos
de nossos pais, nascemos carne; quando nascemos novamente, do Deus
Espírito, nascemos espírito. A natureza do espírito é diferente da carne.
A natureza da carne nasce humana, mas a natureza do espírito nasce
divina.Antes de sermos regenerados,vivíamos por nossa carne e tínha-
mos nosso ser em nossa carne;nosso espírito estava morto.Pela regene-
ração, nosso espírito morto não foi apenas estimulado, vivificado, como
também infundido com a vida divina de Deus por meio do Espírito.
Agora,nosso espírito é um espírito regenerado e torna-se nosso novo ser.
Nossa carne, antes, era nosso ser pelo qual vivíamos; agora, nosso espí-
rito é nosso ser por meio do qual devemos viver. (…) A regeneração
ocorre em nosso espírito humano pelo Espírito Santo de Deus com Sua
vida eterna e incriada.Ser regenerado é ter a vida eterna divina como a
nova origem e o novo elemento de nosso novo ser.

Uma vez que nosso espírito tenha nascido do Espírito de Deus
com Sua vida, ele possui o Espírito de Deus com Sua vida dentro dele
e mesclado com ele. Portanto, torna-se um espírito mesclado — nosso
espírito humano mesclado com o Espírito divino de Deus, como
Romanos 8:16 diz: “O Espírito (…) com nosso espírito.” É nesse espí-
rito mesclado que somos “um espírito” com o Senhor (1Co 6:17). Por
este espírito ser mesclado, em muitos lugares no Novo Testamento,
tais como Romanos 8:4-6, 10; Gálatas 5:16, 25; Efésios 4:23, e 6:18, é
bem difícil dizer se a palavra “espírito” refere-se ao Espírito divino de
Deus ou ao nosso espírito humano.Agora, os dois espíritos estão mes-
clados como um único dentro de nós. Essa união vem da regeneração.
A regeneração gera em nós um espírito novo (Ez 36:26),habitado pelo
Espírito divino de Deus e mesclado com Ele. Agora, esse espírito com
a vida divina de Deus nele é o nosso novo ser, por meio do qual deve-
mos viver e andar. (Estudo-Vida de João, pp. 109-110)

Leitura Adicional: Life-study of Mark, mens. 14-15; Estudo-Vida de
João, mens. 9; O Ministério Remendador do Apóstolo João, cap. 10;
The Seven Mysteries in the First Epistle of John, cap. 7

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Além disso, 1 João 5:18 diz: “O que de Deus é gerado conserva-se a
si mesmo.” Como crentes regenerados, nascemos de Deus especifica-
mente em nosso espírito. Assim, o nosso espírito regenerado, gerado
de Deus, guarda-nos de pecar. Todos nós podemos testificar que mui-
tas vezes fomos guardados por esse espírito nascido de Deus. Muitos
cristãos tiveram experiências assim. Talvez, enquanto você estivesse
a caminho do cinema, algo dentro de você lhe dissesse: “Vá para casa!
Para que você vai aí?”Depois que você entrou no cinema,algo em você
falou novamente: “Vá para casa!” Por fim você teve de dizer: “Está
bem!”, e voltou para casa. Quem o guardou? Quem o levou de volta
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Suprimento Matinal

1Jo
5:4

Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo; e
esta é a vitória que vence o mundo — a nossa fé. (RV)

5:18-19 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não
peca, antes, aquele que nasceu de Deus guarda a
si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que
somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno.
(RV)

Em 1 João 5:4 a palavra tudo se refere (…) especialmente à
parte dessa pessoa que foi regenerada com a vida divina, isto é,
o espírito de alguém regenerado. O espírito regenerado do crente
não comete pecado (3:9), e vence o mundo. A única coisa no uni-
verso que nasceu de Deus é o nosso espírito.A nossa carne e a alma,
com a mente, a emoção e a vontade não são nascidas de Deus. “O
que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espírito é espí-
rito” (Jo 3:6). (…) A nossa carne é pecado, bem como a nossa mente,
mas o nosso espírito regenerado não pode cometer pecado. (…)
Depois de salvos, descobrimos que há algo que sempre nos inco-
moda e não nos dá paz. É o nosso espírito regenerado. Ele sempre
nos incomoda. Há somente um lugar no universo que ainda é puro,
que foi reservado por Deus e não tem as “pegadas” de Satanás; o
nosso espírito regenerado. (Viver no Espírito, p. 76)

para casa? Foi o seu espírito regenerado. Somos todos pecadores vis e
capazes de cometer pecados grosseiros, contudo temos sido guarda-
dos esses anos todos. Isso ocorre porque o nosso espírito regenerado
nos tem guardado. Em nós temos algo regenerado, algo nascido de
Deus. É o nosso espírito.

O que está em nosso espírito? O próprio Deus. Primeira João 3:9
diz que é a semente de Deus, isto é, o próprio Deus e o próprio Cristo.
Isso é muito misterioso. Em nosso espírito regenerado está o próprio
Deus e o próprio Cristo como a nossa semente.Tudo o que precisamos
é permanecer em nosso espírito regenerado e nele viver e andar. Pri-
meira João nos diz que temos algo que foi regenerado. Temos a
semente de Deus em nosso espírito regenerado. Assim, precisamos
permanecer em nosso espírito regenerado. Se o fizermos, somos de
Deus.

Primeira João também nos diz que o mundo todo jaz no maligno
(5:19). (…) Aos olhos de Deus o mundo todo, a saber, todos os seres
humanos, todas as sociedades humanas e todas as coisas estão sob a
mão de Satanás. A única exceção é o nosso espírito regenerado. Não
devemos achar que os incrédulos estão sob a autoridade de Satanás e
nós, não. Não podemos falar de modo geral. É possível que a nossa
mente ainda esteja sob a autoridade de Satanás e apenas o nosso
espírito regenerado não esteja. Na verdade, é bem possível que até
mesmo a nossa leitura da Palavra e oração estejam sob a autoridade
de Satanás,porque talvez essas práticas não procedam do nosso espí-
rito regenerado, e, sim, da nossa mente, emoção e preferência. Espero
que estejamos sob a luz mais refinada e profunda. Somente uma
coisa em todo o universo e na terra toda não tem em si as “pegadas”de
Satanás; o nosso espírito regenerado. Com exceção de nosso espírito
regenerado, todas as outras partes de nosso ser estão sob a mão de
Satanás. (Viver no Espírito, pp. 77-79, 81)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de 1 João, mens. 39; Life-study of
Numbers, pp. 80-81

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

A igreja não é um edifício físico; ela está em nosso espírito. Ela é o
Santo dos Santos de Deus,pois é o agregado do espírito regenerado de
todos os santos.

Por conseguinte, quando oramos, lemos a Palavra, adoramos e
servimos, temos de estar em nosso espírito e na igreja,pois a igreja é o
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Suprimento Matinal

1Jo
5:20-21

Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem
dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro;
e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo.
Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos,
guardai-vos dos ídolos.

Precisamos perguntar a nós mesmos se o Senhor está em nossa
oração, em nossa leitura da Bíblia e na reunião do partir do pão. Se
não estamos no espírito e ninguém mais está, então o Senhor não
está nessas coisas,e tudo isso ainda está sob a mão de Satanás.Não é
apenas dançar, ir a boates e os jogos de azar que estão sob a mão de
Satanás, mas até a nossa leitura da Palavra, nossa oração e ir para
as reuniões podem também estar sob a mão de Satanás, se não
forem feitos no espírito. Isso ocorre porque a única coisa no universo
que não tem Satanás é nosso espírito regenerado. A menos que este-
jamos no espírito, tudo o que fazemos está sob a mão de Satanás.

Onde está Deus hoje? Está em nosso espírito. Temos de ver que o
nosso espírito é o Santo dos Santos de Deus hoje. Há três partes em
nosso ser: espírito, alma e corpo, que correspondem exatamente às
três partes do tabernáculo. Nosso espírito é o Santo dos Santos, e a
habitação de Deus nos céus também é o Santo dos Santos. Segundo
Hebreus, essas duas esferas estão conectadas. A habitação de Deus,
o lugar onde Ele mora, é o Santo dos Santos. Hoje o nosso espírito é
também o Santo dos Santos. Como tal ele está conectado e unido ao
Santo dos Santos celestial.Se não fosse assim,não seríamos capazes
de entrar no Santo dos Santos e tocar o trono da graça para socorro
em ocasião oportuna, como menciona Hebreus 4:16. (…) Nosso espí-
rito hoje é o Santo dos Santos. (Viver no Espírito, pp. 79-80)

agregado do espírito regenerado de todos nós. Por vezes, não estamos
no espírito, contudo reunimo-nos para adorar.Nesse momento, temos
de perceber que nossa adoração não é na igreja. Se estamos nessa
situação, já não estamos no Santo dos Santos, mas fora dele. Somente
o nosso espírito regenerado, como o Santo dos Santos, não está sob a
autoridade de Satanás. (…) Em todo o universo, Deus traçou uma
linha ao redor de um item: nosso espírito. (…) Deus estabeleceu um
limite para Satanás, dizendo: “Satanás, isso aqui é fora dos limites
para você! Não ultrapasse essa barreira!”

Por fim, há uma advertência: “Filhinhos, guardai-vos dos ídolos”
(1Jo 5:21). Isso quer dizer que tudo o que não é o verdadeiro Deus,que
não é a vida eterna e que não está no espírito regenerado é um ídolo.
Nossa leitura da Bíblia pode ser um ídolo, nossa oração pode ser um
ídolo e até mesmo nosso partir do pão pode ser um ídolo, pois talvez
leiamos a Bíblia, oremos, adoremos, sirvamos e até mesmo partamos
o pão fora de nosso espírito regenerado! Podemos jazer no maligno
por não estar no espírito.

Você pode dizer que não há ídolos em seu local de reuniões, entre-
tanto, você pode não perceber que os seus ídolos são você mesmo, sua
esquematização e sua dominação.

Talvez você não perceba que o seu desejo de subjugar os outros
para que eles concordem com você é um ídolo. Você pode não perceber
que o seu ídolo é a sua insistência em ensinar aos outros a experiên-
cia espiritual que você teve há três anos. É possível que você ame a
Bíblia e insista que os outros a leiam da mesma forma que você. Isso
também é um ídolo. Tudo o que não é do espírito é um ídolo.

Tudo o que não é no espírito regenerado e não expressa o Senhor
Espírito é um ídolo. Hoje há somente um Deus verdadeiro, e Ele está
em um só lugar: o nosso espírito. Tudo o que está fora desse espírito é
um ídolo. Se o nosso partir do pão e o nosso orar não são no espírito,
são falsos. Nossa responsabilidade e a nossa obra também são falsas
se não são no espírito. Nossa insistência uns com os outros no serviço
também é um ídolo. (Viver no Espírito, pp. 79-81, 83-85)

Leitura Adicional: Viver no Espírito, cap. 5

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Segundo a Bíblia, crescimento é igual a edificação. O Senhor Jesus
declarou: “Edificarei a Minha igreja” (Mt 16:18). Essa edificação apa-
rece por meio do crescimento da semente divina dentro de nós.

O Deus Triúno, a fonte de vida, semeou a Si mesmo em Cristo
como uma semente em nosso ser.Uma vez que essa semente entra em
nós, ela encontra algo dentro de nós — nossos nutrientes espirituais
— e começa a crescer. O grau de crescimento não depende da
semente,mas de quantos nutrientes proporcionamos a essa semente.
Mateus 13 indica que somente a boa terra (vv. 8, 23) proporciona os
nutrientes adequados para o crescimento da semente divina.
(Life-study of 1 & 2 Samuel, p. 197)
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Suprimento Matinal

Hb
6:18-20

… Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar
mão da esperança proposta; a qual temos por âncora
da alma, segura e firme e que penetra além do véu,
onde Jesus, como precursor, entrou por nós…

Mt
22:37

… “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de
toda a tua alma e de toda a tua mente.”

Hebreus 4 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz,capaz de dividir
o espírito, que é o Santo dos Santos, da alma que o circunda (v. 12).
Hebreus 6 diz que todos corremos para o refúgio (v. 18). Do que corre-
mos para o refúgio? Fugimos dos ídolos,da carne,das idéias e pontos de
vistapessoais,dospensamentosdissidentesedasantigasexperiências.
(…) Essa palavra grega traduzida como corremos implica “fugir
intensa, séria e rapidamente”, assim como Ló (…) fugiu de Sodoma. É
isso que o autor do livro de Hebreus quis dizer. “Ó irmãos hebreus,
vocês precisam fugir! Fujam do judaísmo e das antigas doutrinas.”

Então para onde devemos fugir? Para o Santo dos Santos.Deve-
mos fugir da disposição pessoal, dos pontos de vista entre os coope-
radores e dos pensamentos dissidentes.Se não fugirmos, ficaremos
sob a mão do diabo. Nosso Precursor já entrou no espírito, no Santo
dos Santos. Hoje não devemos permanecer no átrio ou no Santo
Lugar. Precisamos fugir todos para o Santo dos Santos, para a pre-
sença de Deus. Temos de fugir até que não tenhamos nada mais do
que fugir, até que toquemos Deus diretamente e estejamos com Ele
face a face. (Viver no Espírito, pp. 85-86)

A partir da revelação e ensinamento do Novo Testamento, o cami-
nho para crescer é compreendido de quatro itens principais. Se prati-
carmos esses quatro itens, então não somente estamos na vida, mas
também no caminho do crescimento, e saberemos também como aju-
dar outros a crescer.

Se gastarmos tempo para estudar [Mateus 13],podemos ver que a
falta de crescimento é devido a uma coisa: Depois que uma pessoa é
salva pela semente divina semeada dentro dela,ela pode não amar ao
Senhor. Se estudarmos nossa história e compararmos com o Novo
Testamento, descobriremos que o primeiro passo, a primeiro item
principal, exigido para um crente crescer é amar ao Senhor. Se não
tivermos amor pelo Senhor, somos superficiais; nosso coração ainda é
muito duro ou coisas além do próprio Senhor sufocam a semente den-
tro do nosso coração. Precisamos de um amor pelo Senhor.

Se nós simplesmente oramos: “Senhor, tenha misericórdia de mim.
Conceda-me amor por Ti”,nosso coração endurecido será tratado.Será
escavado e aprofundado. Haverá uma escavação interna não por meio
de qualquer coisa, mas por meio do amor. A fim de crescer, devemos ir
ao Senhor e orar de uma maneira mais definitiva e determinada para
que Ele nos conceda amor por Ele. (…) Esse amor funcionará muito
mais para nos libertar de todas as pedras dentro de nós (…) [e
livrar-nos] de todos os elementos sufocantes. Quanto mais tentamos,
exercitamos e nos empenhamos por nós mesmos para vencer todas as
coisas que nos sufocam, mais seremos derrotados. A única coisa que
pode nos livrar de qualquer tipo de obstrução é o amor. Portanto deve-
mos aprender a orar para que o Senhor nos conceda tal amor.

Isso é absolutamente diferente de qualquer religião. (…) [O
Senhor Jesus] pede-nos para crer Nele e amá-Lo. Devemos ter fé
Nele, e devemos ter amor por Ele. (…) Então veremos que estamos
começando a crescer. Quando começamos a amar ao Senhor, começa-
mos a crescer. Não há outro caminho. O único caminho para os cris-
tãos começarem a crescer é primeiramente conhecer como amar ao
Senhor. (Practical Lessons on the Experience of Life, pp. 199-201)

Leitura Adicional: A Revelação Crucial de Vida nas Escrituras, cap. 10;
A Árvore da Vida, cap. 13

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Após termos amor e uma pura consciência, devemos aprender a
lição de sempre exercitar nosso espírito. Ser almático é mais fácil do
que ser pecaminoso. Não é fácil para você me levar a ser pecaminoso,
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Suprimento Matinal

1Jo
1:9

Seconfessarmososnossospecados,eleéfiele justopara
nosperdoarospecadosenospurificardetodainjustiça.

Hb
4:12

Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cor-
tante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra
até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medu-
las, e é apta para discernir os pensamentos e propósi-
tos do coração.

O segundo item principal que precisamos ter é confissão,ou clari-
ficação. Após começarmos a amar ao Senhor, devemos ter um trata-
mento sério com nós mesmos a fim de termos um verdadeiro
crescimento de vida. (…) Em outras palavras, devemos tratar com
nossa consciência. (…) Precisamos de uma consciência pura, e
aquele que tem uma consciência pura é aquele que confessa comple-
tamente todas as coisas pecaminosas, sujeira, falhas e transgres-
sões. Devemos ir ao Senhor para termos tal tratar. Às vezes
precisamos de três dias para isso. Eu não creio que você consiga ter-
minar sua confissão dentro de apenas uma ou duas horas. Se nos
ocuparmos com o Senhor, precisaremos de um longo tempo para ter-
mos um tratar completo. Isso não é legalismo; isso é um princípio.

Por que muitos cristãos não são espiritualmente saudáveis? É
simplesmente porque sua consciência não é limpa. Dentro de sua
consciência existem muitas acusações e ofensas. Alguns até se dão
conta disso, contudo não estão dispostos a fazer uma confissão,
então de um nível para outro eles são frustrados. (…) Se não esta-
mos dispostos a confessar, é porque não amamos ao Senhor. (…)
Talvez nesse momento você não perceba que está errado em algo,
porém quando começa a amar ao Senhor, se dará conta de quão
errado você está em muitas coisas, com as pessoas e com o Senhor.
Você sentirá a necessidade de confessar ao Senhor. (Practical Les-
sons on the Experience of Life, pp. 202-203)

mas talvez seja mais fácil me levar a ser almático. Para muitos cris-
tãos buscadores não é fácil ser pecaminoso, (…) contudo, é muito fácil
ser almático, dizer coisas na alma, fazer coisas na alma, contatar as
pessoas na alma e tratar com coisas na alma. Se não exercitarmos o
espírito, estaremos meramente na alma.

Se estivermos a ponto de discutir com alguém e dissermos para nós
mesmos: “Eu devo tentar não discutir com as pessoas”, isso não funcio-
nará.Quanto mais tentamos não discutir,mais discutiremos. (…) Deve-
mos esquecer sobre discussão e aprender a sempre exercitar nosso
espírito. Quando exercitamos nosso espírito todos os argumentos desa-
parecem. O único caminho para sermos libertados da discussão, ou de
qualquer coisa proveniente da alma, é esquecer a alma, esquecer todas
as coisas relacionadas com a alma, e aprender a exercitar o espírito.
Então quando encontrarmos um irmão não precisaremos dizer a nós
mesmos para não discutirmos;saberemos somente exercitar nosso espí-
rito e contatar o Senhor. Então teremos o crescimento.

Conhecer o espírito dessa maneira é ser fortalecido no homem inte-
rior [Ef 3:16]. (…) O homem interior, isto é,o espírito,precisa ser fortale-
cido. Todos nós precisamos aprender a exercitar o espírito. Todas as
fraquezas, problemas, confusões e perturbações provêm da alma. Não
há necessidade de tratar com todas essas coisas.Simplesmente esqueça
a alma e aprenda a exercitar o espírito. Então todos os problemas serão
resolvidos. (…) Se praticarmos isso, haverá o verdadeiro crescimento.

Devemos sempre contatar o Senhor. Se, ainda que momentanea-
mente, não estamos em contato com o Senhor, estamos em degrada-
ção, não em crescimento.

A partir da minha própria experiência e aprendizado, tenho me
dado conta de que a maneira mais simples para os cristãos crescerem
é atentar para quatro questões: amar ao Senhor, lidar com Ele cabal-
mente,aprender a exercitar o espírito e contatá-Lo.Se fizermos essas
coisas,veremos o crescimento. (Practical Lessons on the Experience of
Life, pp. 205-207)

Leitura Adicional: Practical Lessons on the Experience of Life, cap. 16;
The Spirit with Our Spirit, cap. 8; The God-man Living, mens. 10

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

A igreja cresce por meio de comer, e também pelo lavar de água no
Corpo de Cristo por intermédio de seus membros dotados (1Co 3:6).
Nós cristãos somos plantas vivas que foram plantados em Cristo
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Suprimento Matinal

1Pe
2:2

Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas,
o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja
dado crescimento para salvação.

O crescimento intrínseco da igreja é por meio da alimentação
com o genuíno leite e com a comida sólida da palavra por intermé-
dio dos membros de Cristo (1Pe 2:2; Hb 5:12-14).

Como membros do Corpo de Cristo, devemos beber o genuíno
leite da palavra para que possamos crescer. Em seguida devemos
comer a comida sólida da palavra a fim de que possamos crescer
mais ainda.Nosso comer da palavra faz-nos crescer de uma maneira
forte. A Palavra é cheia de alimento, mas alguns só obtêm conheci-
mento segundo a letra quando eles lêem a Bíblia. Isso é uma vergo-
nha porque (…) Cristo é nossa verdadeira comida e cada página da
Bíblia é uma descrição desse Cristo rico.Ele é tanto expresso quanto
inferido em toda a Bíblia. (…) Quando vimos à Bíblia devemos vir
com um coração de busca por Cristo. Precisamos orar: “Senhor,
venho à Tua Palavra. Não quero me preocupar só com ensinamen-
tos, mas me preocupo por Ti. Senhor, alimenta-me Contigo mesmo
por meio dessa Palavra.” Todos precisamos ter tal oração.

Cristo, como o Espírito vivificante, é comida para nós (Jo 6:57;
1Co 15:45b). Como o Espírito vivificante, Ele está dispensando a Si
mesmo em nós e suprindo-nos com Ele mesmo como vida.

Quando abrimosqualquerpágina da Bíblia,precisamos ler comum
coração de busca e orar: “Senhor, eu Te amo, e por isso venho à Tua
Palavra. Seja minha comida e seja minha bebida.” Quando orarmos
dessa maneira perceberemos que Cristo, que agora é o Espírito vivifi-
cante, está dentro de nós dispensando a Si mesmo e suprindo-nos com
Ele mesmo como nossa comida. Esse suprimento de vida nos faz cres-
cer. (The Organic Building Up of the Church as the Body of Christ to Be
theOrganismof theProcessedandDispensingTriuneGod,pp.22,26)

(1Co 3:6a,9b).Cristo é nossa boa terra,nossa terra.Ele é o solo rico no
qual fomos plantados e no qual crescemos. Uma vez que uma planta
foi plantada, ela precisa ser regada. (…) Paulo disse: “Eu plantei,
Apolo regou” (1Co 3:6a). Para nosso crescimento espiritual, precisa-
mos do alimento que a Palavra nos proporciona, e também preci-
samos do regar que os homens-dons nos proporcionam.

Se estiver nas reuniões da igreja, você será abençoado com muito
regar. A despeito de quanto tempo você gaste lendo a Bíblia em casa,
as reuniões da igreja não poderão ser substituídas. (…) Você pode
dizer que não gosta das reuniões, contudo se gosta das reuniões ou
não, os “regadores” estão ali “regando.” (…) Os membros dotados do
Corpo de Cristo, os servos de Deus, são como os regadores de grama;
eles têm a habilidade de regar-nos com água. Quanto mais eles nos
falam sobre a Bíblia, mais nos regam com água. Podemos testificar
que quando vimos à reunião ministerial e ouvimos o falar das pes-
soas dotadas com todos os versículos da Bíblia, não podemos mais ser
os mesmos. Se entendermos tudo ou não, sempre sairemos de tais
reuniões com o regar da Bíblia.

O crescimento intrínseco da igreja é dado por Deus pelo crescimento
em vida dos membros de Cristo (1Co 3:6c). Os membros dotados podem
fazer o plantio e o regar, mas é Deus que dá o crescimento de vida.

Precisamos do alimentar da Bíblia diretamente, e precisamos do
regar daqueles que conhecem mais a Bíblia.Deus é um com nossa lei-
tura da Palavra e com o falar dos membros dotados para dar-nos o
crescimento. O alimentar e o regar são os meios mais elevados que
Ele usa para dar-nos Sua vida. Quando entramos na Palavra, somos
alimentados. Quando estamos sob o falar da palavra, recebemos o
regar. Então Deus dá o crescimento. (The Organic Building Up of the
Church as the Body of Christ to Be the Organism of the Processed and
Dispensing Triune God, pp. 27-29)

Leitura Adicional: The Organic Building Up of the Church as the Body
of Christ to Be the Organism of the Processed and Dispensing Triune
God, cap. 2; The Advance of the Lord’s Recovery Today, cap. 4; O
Conhecimento de Vida, cap. 10

Iluminação e inspiração:
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HINO Hinos, n. º 197

1 Rogamos-Te, Senhor,
Oh! Nos ensina a orar!
A Ti nos faz voltar,
E cada dia mais Te invocar.

Cresce, Senhor, mais em nós.
2 O grão da vida és,

Plantado em nosso coração;
Tens um início então,
E Tua vida é nossa provisão.

Cresce, Senhor, mais em nós.
3 Vem nos amolecer;

De nossa origem ‘stás a par;
E ao Te invocar
Vem remover as pedras, nos lavrar.

Cresce, Senhor, mais em nós.
4 Tua luz vem mostrar

Que sempre estamos a falhar;
Mas esperança há,
Pois a semente em nós germinará.

Cresce, Senhor, mais em nós.
5 Pobres no espírito,

Assim, Senhor, nos vem fazer;
Dá vida a nosso ser,
É esta vida que nos faz crescer.

Cresce, Senhor, mais em nós.
6 Senhor Jesus, nos dá

Um limpo e puro coração;
Satura-nos então,
Renova mente, vontade e emoção.

Cresce, Senhor, mais em nós.
7 Constrange-nos, Senhor,

A cada dia Te comer;
O grão há de crescer
E assim Teu reino se estabelecer,

Cresce, Senhor, mais em nós.
8 Amém por tal crescer!

A Tua vida tem poder;
Renova nosso ser;
Iremos certamente em Ti crescer,

Cresce, Senhor, mais em nós.
Cresce, Senhor, mais em nós.
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PROFECIAComposição para profecia com o ponto principal e
subpontos:
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