
ESBOÇO Viver no Espírito Mesclado
para a Realidade do Corpo de Cristo

como Revelado em Romanos

Leitura Bíblica: Rm 1:9; 7:6; 8:4-6, 14, 16; 12:4-5; 16:16b

I. O Livro de Romanos revela os oito estágios da vida
cristã:
A. Nós nascemos em pecado e sob o julgamento justo de

Deus (1:18 — 3:20).
B. Fomos justificados por meio da redenção de Cristo e

regenerados pelo Espírito (3:24; cf. 5:16).
C. Percebemos que nascemos em Adão e assim herdamos

pecado e morte (vv. 12-21).
D. Fomos batizados em Cristo e agora estamos em Cristo

(6:3).
E. Em Romanos 7 vemos uma pessoa se esforçando e

lutando em si mesma para fazer o bem, guardar a lei de
Deus e agradar a Deus (vv. 18-19, 21-22).

F. Em Romanos 8:1-17 vemos uma pessoa que anda
segundo o Espírito no espírito humano regenerado.

G. O Senhor prepara todas as coisas para cooperarem
visando a nossa conformação (vv. 28-30).

H. Segundo o quadro em Romanos 12, os crentes estão
vivendo no Corpo de Cristo e estão praticando a vida do
Corpo.

II. Em Romanos podemos ver que Deus se tornou
homem para que, na salvação completa de Deus, os
pecadores sejam redimidos, regenerados, santifica-
dos, renovados, transformados, conformados, e glo-
rificados para se tornarem os filhos de Deus, os
quais são o mesmo que Deus em vida e natureza,
para serem os membros do Corpo orgânico de Cristo
(8:3; 1:3-4; 3:24; 5:10; 8:14, 29-30; 12:2, 4-5).

III. A vontade de Deus é obter um Corpo para Cristo com
vistas a ser Sua plenitude, Sua expressão (Ap 4:11; Ef
1:5, 9; 22-23; 5:17):
A. De acordo com Romanos 12, a vontade de Deus é que
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nós, mutuamente, sejamos membros uns dos outros,
coordenados para ser o Corpo de Cristo e viver a vida do
Corpo (vv. 2, 4-5)

B. Coordenamo-nos e servimos juntos no Corpo de Cristo
para a edificação do Corpo de Cristo com vistas a cum-
prir a economia neotestamentária de Deus (vv. 6-11;
Ef 4:16; 1:10; 3:9; 1 Tm 1:4).

IV. O foco do livro de Romanos é o Corpo de Cristo
(12:4-5):
A. O Corpo é o canal na terra por meio do qual Cristo conti-

nua Seu ministério a partir dos céus (Ef 1:22-23).
B. Se negligenciarmos o Corpo de Cristo,não teremos o foco

da vida cristã, e não teremos a meta, o alvo e a direção
apropriadas em nossa vida cristã.

C. Consagração é para o Corpo de Cristo; o propósito da
consagração é que percebamos o Corpo de Cristo e viva-
mos a vida do Corpo (Rm 12:1-2).

V. O espírito mesclado é o único órgão para Deus pro-
duzir e edificar o Corpo de Cristo (1:9; 7:6; 8:4, 14, 16,
12:4-5, 11):
A. Devemos servir a Deus no espírito regenerado pelo

Espírito que dá vida, não na alma pelo poder e habili-
dade dela (1:9).

B. Para reinar em vida com vistas à vida do Corpo, deve-
mos estar no espírito mesclado (5:17, 21).

C. O espírito mesclado é uma fonte de novidade em nosso
serviço a Deus (7:6).

D. O Segredo da salvação orgânica de Deus é o Espírito com
nosso espírito (5:10; 8:16).

E. O Corpo de Cristo é um organismo composto de um
grupo de pessoas que vivem, andam e tem seu ser
segundo o espírito mesclado (vv. 4-6).

F. O espírito mesclado é o espírito de filiação; se somos gui-
ados pelo Espírito em nosso espírito, somos filhos de
Deus em realidade (vv. 14-15).

G. Necessitamos orar no espírito mesclado (vv. 26-27).
H. No espírito mesclado vivemos uma vida das mais eleva-

das virtudes para o Corpo de Cristo (12:9-21).
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I. No espírito mesclado, vivemos para o Senhor e não para
nós mesmos (14:7-9).

J. No espírito mesclado, vivemos a vida do reino com jus-
tiça, paz, e alegria (v. 17).

K. Quando vivemos no espírito mesclado, podemos ter a
mesma mente, ter unanimidade e a uma só boca pode-
mos glorificar a Deus (15:5-6).

VI. Pelo fato de Romanos 12 tratar da função do Corpo
de Cristo, este capítulo fala do Corpo sob a perspec-
tiva da união orgânica (vv. 4-5):
A. Se não virmos a união orgânica que temos com Cristo,

não poderemos entender o que é o Corpo de Cristo (1 Co
1:30; 12:12-13, 27).

B. Para estarmos na realidade do Corpo de Cristo, necessi-
tamos experimentar plenamente a união orgânica em
Cristo, com uma percepção completa que nós somos
organicamente um com Cristo em vida.

C. Enquanto permanecemos na união orgânica, habitando
em Cristo como ramos na videira, estamos na verdade
vivendo no Corpo de Cristo (Jo 15:1, 4-5).

D. O viver da vida do Corpo na união orgânica com Cristo
envolve todo nosso ser tripartido (Rm 12:1-2, 11):
1. Precisamos apresentar nosso corpo como sacrifício

vivo a Deus (v. 1).
2. Temos de ser renovados na mente para transforma-

ção de nossa alma (vv. 2-3).
3. Precisamos ser fervorosos no espírito com Deus

como o fogo (v. 11; Hb 12:29).
E. Se não vivermos na união orgânica e se não tivermos

nosso corpo oferecido, nossa alma transformada pelo
renovar da mente, e nosso espírito fervoroso, então, em
um sentido prático,estaremos fora do Corpo e apartados
do Corpo.

VII. O Corpo de Cristo é único no universo, mas ele pre-
cisa ser expresso na terra (Rm 12:4-5; 16:16b; 1 Co 1:2;
12:12-13, 27; Cl 3:15; 4:15-16):
A. As igrejas locais são as expressões do Corpo de Cristo

(Rm 16:16b).
B. O Corpo de Cristo e as igrejas locais são dois lados de
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uma entidade; as igrejas locais são o Corpo de Cristo, e o
Corpo de Cristo é as igrejas locais.

C. O Corpo de Cristo é o organismo do Deus Triúno, e as
igrejas locais são para a comunhão e comunicação do
Corpo de Cristo (vv. 1-23).

D. As igrejas locais são o lugar de ajuntamento de nosso
desfrute da salvação de Deus em vida (5:10; 16:16b).

E. À medida que desfrutamos a vida de Deus na vida da
igreja, somos salvos de nossa visão e meta pessoais e nos
preocupamos com a edificação do Corpo de Cristo (12:3;
14:7-9, 17-19; 15:1-3).
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DIA 1 Leitura de Hoje

[Romanos 12] nos mostra uma pessoa que foi salva, anda segundo
o Espírito, está sendo conformada à imagem de Cristo, e é um mem-
bro do Corpo de Cristo vivendo no Corpo de Cristo e praticando a vida
do Corpo. Tal pessoa percebe que não é mais uma pessoa individual,
mas um membro do Corpo.

Nesse estágio, podemos ver o viver diário cristão, que é um viver
que está no Corpo de Cristo. Tudo que fizermos como cristãos, deve-
mos fazer como membros do Corpo de Cristo. Nesse estágio, percebe-
mos que não somos mais pessoas independentes e individuais; antes,
somos membros do Corpo de Cristo. Quando tivermos essa percepção
avançada, nunca poderemos ser independentes ou individualistas,
pois somos membros do Corpo.É impossível para um membro de meu
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Rm 8:4 A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que
nãoandamos segundoacarne,mas segundooEspírito.

9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se, de
fato, o Espírito de Deus habita em vós…

16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus.

Em Romanos 8 vemos uma pessoa que anda segundo o Espírito
em seu espírito humano. Porém, muitos cristãos não conhecem a
diferença entre fazer o bem e andar segundo o Espírito. Fazer o
bem é uma coisa; andar no Espírito é inteiramente outra coisa. (…)
Devemos ser libertados de fazer o bem, para andar segundo o Espí-
rito. (…) Um dia o Senhor abriu meus olhos para me mostrar que
não havia necessidade de eu tentar fazer o bem. (…) Eu estava em
Cristo, (…) o Espírito Santo estava dentro de mim, e (…) conse-
qüentemente tudo que eu tinha de fazer era simplesmente seguir o
Espírito. (…) Depois que eu vi isso, (…) comecei a orar, “Louvado
seja o Senhor! Não somente estou em Ti;Teu Espírito está em mim.
Não há nada para eu fazer ou tentar fazer. Tudo que devo fazer é
simplesmente desfrutar e experimentar a Ti. Aleluia!” (The Practi-
cal Way to Live in the Mingling of God with Man, pp. 11-12)

corpo físico ser independente. Se um membro do meu corpo físico é
independente, ele está separado do corpo e morre. Não somente isso,
ele se torna algo desagradável e terrível. (…) Hoje muitos crentes são
como membros separados de um corpo humano — eles não somente
estão mortos; eles são horríveis. Isso é porque estão separados do
Corpo de Cristo. Quanto mais vivemos como membros no Corpo de
Cristo, mais queridos e amáveis somos para com os outros membros.
Portanto, no último estágio da vida cristã como visto no livro de
Romanos, vemos o Corpo de Cristo composto de todos os salvos que
vivem mutuamente no Corpo como membros. Isso é a maturidade da
vida cristã.

[Há] oito estágios da vida cristã como visto na epístola de Roma-
nos. No primeiro estágio, vemos uma pessoa pecadora que está sob a
condenação de Deus. O segundo estágio apresenta-nos uma pessoa
salva — que foi justificada por meio da redenção de Cristo. No ter-
ceiro estágio, vemos uma pessoa que, como alguém que foi salvo, per-
cebe que originalmente foi gerada em Adão. De acordo com o quarto
estágio, vemos como tal pessoa percebe o fato de que ela está em
Cristo. O quinto estágio nos apresenta uma pessoa que é tola e tenta
fazer o bem por si mesma. No sexto estágio essa pessoa vem a saber e
a se dar conta de que nada restou para ela fazer senão andar segundo
o Espírito.De acordo com o sétimo estágio,essa pessoa aceita todas as
situações e circunstâncias da mão soberana de Deus para ela ser con-
formada à imagem de Cristo. No oitavo e último estágio, ela se dá
conta de que é um membro do Corpo de Cristo e como tal nunca será
independente ou individualista, mas antes viverá, andará, agirá e
trabalhará como um membro no Corpo de Cristo. Não somos mais
pecadores no mundo; somos membros no Corpo de Cristo. Como tais,
devemos desfrutar e experimentar Cristo e andar, viver, agir, e traba-
lhar no Corpo de Cristo como Seus muitos membros. (The Practical
Way to Live in the Mingling of God with Man, pp. 14-15)

Leitura Adicional:ThePractical Way to Live in theMingling of God with
Man, cap. 1; Crystallization-study of the Complete Salvation of God
in Romans, mens. 3

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Romanos 12:1-2 diz-nos que apresentemos os nossos corpos em
sacrifício vivo e sejamos transformados pela renovação da mente
“para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita von-
tade de Deus.” Esse versículo fala de “a” vontade de Deus. (…) Ao
falar da vontade de Deus, muitos cristãos erram na aplicação desse
versículo. Estritamente falando, esse versículo indica que a vontade
de Deus é ter a vida da igreja.Se formos sérios com o Senhor,apresen-
taremos nós mesmos corporalmente a Ele, e estaremos dispostos a
ser transformados em nossa alma — nossa mente, emoção e vontade
— e nos daremos conta de qual é a vontade de Deus neste universo e
na terra.A vontade de Deus nada mais é que ter a igreja, isto é, ter um
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Rm 12:2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-
-vos pela renovação da vossa mente, para que experi-
menteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus.

4-5 Porque assim como num só corpo temos muitos mem-
bros, mas nem todos os membros têm a mesma função,
assim também nós, conquanto muitos, somos um só
corpo em Cristo e membros uns dos outros.

O livro de Romanos (…) revela principalmente que o Espírito
que transforma pecadores em filhos de Deus é o Espírito de vida.
(…) Romanos nos diz como o Deus Triúno, em Sua consumação
como o Espírito de vida, faz de pecadores os filhos de Deus que se
tornam os membros vivos do Corpo de Cristo. Esses membros, que
formam o Corpo de Cristo, foram regenerados e possuem a vida e a
natureza divinas de Deus.Cada membro está revestido com a Trin-
dade divina, a qual está sendo trabalhada em seu ser tripartido.
Assim, eles estão sendo transformados, renovados, e até mesmo
conformados à imagem do Filho primogênito de Deus. Até mesmo
seus corpos mortais estão sendo supridos com a vida divina (Rm
8:11) para fazer deles membros vivos de Cristo. (God’s New Testa-
ment Economy, pp. 125-126)

Corpo para Seu Filho. Quando virmos isso, sacrificaremos tudo por
ela, pois perceberemos que essa é a única vontade.

Ao ler o contexto inteiro de Romanos 12 podemos perceber o que
“a” vontade (…) de Deus é. É ter a vida do Corpo, a igreja. Essa é a
vontade de Deus. Certamente a vontade de Deus inclui outras coisas,
mas todos os outros assuntos são secundários. O item principal da
vontade de Deus é a igreja. Não importa quão bons sejamos ou quan-
tas coisas fazemos, se não estamos na igreja, se não praticamos a vida
da igreja e vivemos para a igreja, não estamos na vontade de Deus.
Eu digo isso com certeza; estaremos fora da vontade de Deus, mesmo
que embora façamos algo por Deus.

Ainda que as coisas mencionadas nos capítulos doze até o dezes-
seis possam ser consideradas as “vontades” de Deus, a vida do Corpo
é o item principal. Os capítulos catorze e quinze nos dizem como rece-
ber os outros, como cuidar dos outros, e como evitar que os outros tro-
pecem, mas todas essas coisas são secundárias. Elas dependem da
nossa prática da vida da igreja. O primeiro item que é revelado do
capítulo doze ao dezesseis é a igreja, o Corpo, e todos os itens seguin-
tes são suplementares a essa vontade. Portanto, provar qual é a von-
tade de Deus, é praticar a vida da igreja. Se formos membros
adequados do Corpo, agindo e funcionando na vida da igreja, então
teremos tudo mais. Seremos pessoas na vontade de Deus. (A General
Sketch of the New Testament in the Light of Christ and the Church,
Part 2: Romans through Philemon, pp. 128-129)

Agora estamos qualificados para entender a vontade de Deus
(12:2b). Conforme Romanos 12, a vontade de Deus é que os santos
sejam mutuamente membros uns dos outros, coordenando para serem
o Corpo de Cristo e vivendo a vida do Corpo (v.5).Além disso,coordena-
mos e servimos juntos com os santos no Corpo de Cristo para a edifica-
ção do Corpo de Cristo para cumprir a economia neotestamentária de
Deus (vv. 6-11). (Salvation in Life in the Book of Romans, p. 29)

Leitura Adicional: God’s New Testament Economy, cap. 11; A General
Sketch of the New Testament in the Light of Christ and the Church,
Part 2: Romans through Philemon, cap. 11; Salvation in Life in the
Book of Romans, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

O Corpo é o foco, o centro, da vida cristã. Por Sua misericórdia, o
Senhor tem nos mostrado essa visão. Ela está na Bíblia; está em
Romanos, mas os cristãos não a viram. (…) A maneira de andar como
um crente deve ser primeiramente viver no Corpo.

Qual é a meta da consagração? Se você ler Romanos 12:1-5 cuida-
dosamente, poderá ver que o propósito da consagração é que você
possa perceber o Corpo. Consagração é para o Corpo.

A vida do Corpo é o primeiro item do andar do crente. Se você qui-
ser saber como um crente em Cristo deve andar, o primeiro item
é viver a vida do Corpo. Romanos fala sobre a vida do Corpo de
uma maneira que nos mostra que esse Corpo é o foco da vida cristã.
(Perfecting Training, pp. 279-280)

Precisamos perceber que Satanás odeia o ponto culminante da
revelação divina com respeito à meta final e máxima da economia de
Deus. Ele odeia esse ponto principal — que Deus se tornou homem
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Rm 7:6 … De modo que servimos em novidade de espírito e não
na caducidade da letra.

5:17 … Muito mais os que recebem a abundância da graça e
o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a
saber, Jesus Cristo.

1:9 Porque Deus a quem sirvo em meu espírito…

O livro de Romanos tem quatro estágios. O primeiro é o estágio
da justificação, depois santificação, então o Corpo, e por fim as igre-
jas. (…) Por esse esboço, não há argumento contrário de que o foco
real desse livro é o Corpo. Não são nem mesmo as igrejas, mas o
Corpo. As igrejas são simplesmente a expressão do Corpo. É total-
mente correto dizer que Romanos é um esboço da vida cristã, mas a
maioria dos mestres da Bíblia não viu o foco da vida cristã. O foco
da vida cristã não é a justificação nem a santificação, mas o Corpo.
Se você perde o Corpo,você não tem o centro da vida cristã;você não
tem a meta; você não tem o alvo; você não tem nenhuma direção.
Para que você é santificado? Você é santificado para que possa na
prática ser um membro do Corpo. (Perfecting Training, p. 279)

para que o homem se torne Deus em vida e natureza, mas não em Dei-
dade,para produzir o Corpo orgânico de Cristo para o cumprimento da
economia de Deus com vistas a encerrar essa era e trazer Cristo de
volta com o propósito de estabelecer Seu reino. (…) Onde está o Corpo
de Cristo hoje na terra? Quem entende, ministra e pratica o Corpo de
Cristo hoje? Isso é algo completamente novo. Deus propositalmente
em Sua encarnação tornou-se homem para que o homem possa se tor-
nar Deus em vida e natureza, mas não em Deidade, para produzir o
Corpo orgânico de Cristo com vistas a cumprir a economia de Deus
para encerrar essa era e trazer Cristo de volta com Seu reino.

Hoje temos que conhecer nosso espírito mesclado e exercitar
nosso espírito. Esse espírito mesclado é o único órgão para Deus
gerar e edificar o Corpo de Cristo. (Crystallization-study of the Epis-
tle to the Romans, p. 159)

A salvação completa de Deus está na união espiritual, prática, e
experiencial do Espírito de vida com nosso espírito, formando um
espírito mesclado. (…) Os dois espíritos não somente estão unidos
para serem uma união; também estão mesclados para serem um
espírito mesclado.

Romanos 8:16a diz, “O próprio Espírito testifica com o nosso espí-
rito.” O Espírito de Deus hoje, o Espírito todo-inclusivo do Deus Tri-
úno, habita em nosso espírito humano regenerado e opera em nosso
espírito. Esses dois espíritos são um; eles vivem juntos, trabalham
juntos, e existem juntos como um espírito mesclado. (…) Reinamos
em vida pelo espírito mesclado.

A salvação completa de Deus é para reinarmos em vida pela abun-
dância da graça (o próprio Deus como nosso suprimento todo-suficiente
para nossa salvação orgânica) e do dom da justiça (redenção judicial de
Deus aplicada a nós de uma maneira prática). Quando todos estamos
reinando em vida, vivendo sob o governo da vida divina, o resultado é a
vida real e prática do Corpo. (Crystallization-study of the Complete Sal-
vation of God in Romans, pp. 25, 29, 37)

Leitura Adicional: Perfecting Training, cap. 24; Crystallization-study
of the Epistle to the Romans, mens. 15

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Romanos 8:4 diz que precisamos andar segundo o espírito.
Segundo qual espírito devemos andar? Não apenas segundo o Espí-
rito Santo nem somente segundo o espírito humano. Mas segundo o
espírito mesclado.

Até mesmo na questão de sermos guiados pelo Espírito, como
mencionado no versículo 14, é uma questão do espírito humano com o
Espírito Santo. O Espírito nunca o guiaria separado do seu espírito.
Ele guia você quando Ele está mesclado com seu espírito. Ele nunca
te conduz a menos que teu espírito esteja mesclado por Ele e com Ele.
Quão subjetivo isso é! Por meio disso você pode ver que poucos cris-
tãos hoje na verdade entendem o guiar do Espírito, pois eles não
sabem que têm um espírito.Mais que isso, eles não sabem que o Espí-
rito Santo hoje é um com seu espírito. (…) O guiar do Espírito hoje
não está somente em nosso espírito, mas também mesclado com
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Rm
8:14-15

Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de
escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas
recebestes o espírito de filiação, baseados no qual cla-
mamos: Aba, Pai (lit.).

14:17 Pois o reino de Deus não é comida nem bebida,mas jus-
tiça, paz e alegria no Espírito Santo.

O espírito humano dos crentes é o espírito dos crentes regene-
rado e habitado pelo divino Espírito de vida e mesclado com o
divino Espírito de vida como um espírito. É por meio de tal espírito
humano que o povo eleito de Deus participa na Sua salvação dinâ-
mica, como seu viver nesta era e seu destino na eternidade. (…)
Todos temos que conhecer esses dois espíritos na iluminação
divina para que,pelo Espírito de vida em nosso espírito regenerado
que está mesclado com o Espírito de vida, possamos entrar na
essência intrínseca da salvação dinâmica de Deus em Cristo, que é
o Deus Triúno processado e consumado para ser nossa herança
eterna para nosso desfrute. (Crystallization-study of the Epistle to
the Romans, pp. 174-175)

nosso espírito. Ele é tal espírito mesclado que está nos conduzindo.
(…) O Líder está em nosso espírito [e] (…) faz de nosso espírito uma
parceria de Sua liderança. (…) Isso é sermos conduzidos pelo Espírito
em nosso espírito, por meio dele e com ele.

Então clamaríamos, “eu sou um filho de Deus! (…)” Então teste-
munharíamos e gemeríamos, e Ele intercederia em nosso interior.
Quando estivermos em tal gemido, em tal intercessão, seremos real-
mente um espírito com Ele. (…) Não teremos nenhum outro interesse
que não seja o Dele. Quando estamos nesse tipo de situação, a lei do
Espírito da vida opera, nos libertando. Nesse momento, sem dúvida,
somos de fato filhos de Deus e membros de Cristo. Instantaneamente
estamos na vida do Corpo.Agora você pode ver que o Senhor não pôde
ter a vida do Corpo por séculos porque não havia cristãos que esti-
vessem em tal situação — andando segundo o espírito, colocando a
mente no espírito, mortificando toda prática do corpo, sendo conduzi-
dos todo o tempo, clamando, testemunhando, e gemendo. Devemos
ser tais pessoas com tal viver. Imediatamente estaremos no Corpo de
Cristo de uma maneira real. (Perfecting Training, pp. 350-351)

De fato, temos esse espírito mesclado dentro de nós, e o que deve-
mos fazer agora é nos comportar, agir, viver, andar, e ter nosso ser
segundo esse espírito mesclado. Se andarmos segundo esse espírito
mesclado, seremos filhos de Deus em plenitude, e como tais filhos
seremos membros vivos de Cristo, vivendo na vida da igreja que é o
reino de Deus. Esse reino é mencionado em Romanos 14:17 e não se
refere principalmente a poder ou reinado ou governo. O reino de
Deus, que é a vida da igreja de hoje, é de justiça para conosco, paz com
os outros, e alegria com Deus no Espírito Santo. (…) O reino de Deus
hoje na vida da igreja não é para reinar ou para governar, mas é para
viver — um viver justo, pacífico, e alegre. A vida da igreja como o
reino de Deus hoje é um reino de justiça, paz, e alegria no Espírito
Santo. Esta é a restauração do Senhor. (God’s New Testament
Economy, p. 133)

Leitura Adicional: Crystallization-study of the Epistle to the Romans,
mens. 16; Perfecting Training, caps. 30-31

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

Por que Romanos 12 fala sobre a função do Corpo? Porque fala
sobre o Corpo baseado na união orgânica que temos em Cristo. Nesta
união com Cristo há vida. Uma dentadura pode ser colocada em
minha boca, mas não há uma união orgânica. A dentadura não funcio-
nará porque não há união orgânica.Vimos que Romanos 12 fala sobre
o Corpo de Cristo sob a perspectiva da união orgânica, a partir da
vida unificadora, de uma vida que juntamente nos une, não somente
com Cristo, mas também com todos os outros membros de Cristo.
Hoje os cristãos conhecem a Bíblia muito superficialmente! Muitos
mestres falam sobre Romanos 12, mas dificilmente um deles poderia
dizer a você que Romanos 12 fala sobre o Corpo da perspectiva da
união orgânica.

Se não pudermos ver a união orgânica que temos com Cristo,
nunca poderemos entender o que é o Corpo. O Corpo não significa
simplesmente que você me ama e eu amo você.
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Suprimento Matinal

1 Co
12:12

Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos mem-
bros, e todos os membros, sendo muitos, são um só
corpo, assim é Cristo também (VRC).

Rm
12:11

No zelo não sejais remissos;sede fervorosos de espírito,
servindo ao Senhor.

Duas palavras de Romanos 12:5 indicam a união orgânica —
“em Cristo”. “Em Cristo” é uma questão de união orgânica. “Nós,
que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo.” Somente essa
pequena frase já nos diz de que ângulo Romanos 12 fala do Corpo.
Fala do ângulo da união em vida, do ângulo da união orgânica.
Como então podemos entrar em Cristo? Não nascemos em Cristo;
nascemos em Adão, mas pelo novo nascimento fomos transplanta-
dos para dentro de Cristo. Estávamos mortos em Adão, e Deus nos
tirou de Adão e nos transplantou para dentro de Cristo pelo renas-
cimento. Essa pequena frase “em Cristo” é usada muitas vezes no
Novo Testamento. Sempre que você ler “em Cristo”, deve se lem-
brar que isso indica a união orgânica com Cristo. (Perfecting
Training, p. 273)

Todos temos de perceber que o Corpo de Cristo é totalmente uma
questão de vida que nos preserva em uma união orgânica com Cristo.
Quando permanecemos nessa união orgânica, estamos no Corpo.
Quando não permanecemos nessa união orgânica, estamos fora do
Corpo. Você precisa examinar a si mesmo por um dia para ver por
quanto tempo permanece nesta união orgânica. Você terá de admitir
que não permanece muito nesta união orgânica. De vez em quando
entramos ali, mas saímos muito freqüentemente dali e, dessa forma,
não estamos no Corpo. A realidade do Corpo é permanecer na união
orgânica com Cristo. Se formos viver verdadeiramente na vida do
Corpo, deveremos permanecer na união orgânica com Cristo. Em
outras palavras, devemos permanecer em Cristo. Assim, João 15 nos
exorta que habitemos Nele. Habitar Nele simplesmente significa per-
manecer nesta união orgânica. Quando permanecemos nesta união
orgânica, estamos realmente vivendo no Corpo. Se não permanecer-
mos nesta união orgânica com Cristo, deixaremos o Corpo.

O Corpo não é uma organização nem uma sociedade. O Corpo não
é apenas um ajuntamento de cristãos.O Corpo é algo sustentado pela
união orgânica com Cristo. Quando permanecemos na união orgâ-
nica com Cristo, estamos simplesmente vivendo no Corpo. Do contrá-
rio, deixamos o Corpo.

Para praticar essa vida de Corpo, você primeiramente deve ter seu
corpo oferecido a Deus. Após ter seu corpo oferecido a Deus, você deve
ter sua alma transformada. Deve ser transformado em sua alma pelo
renovar da sua mente. (…) Isto é absolutamente e completamente
necessário. Nosso corpo deve ser oferecido e consagrado; nossa alma
deve ser transformada pelo renovar de nossa mente. Então nosso espí-
rito deve estar queimando para ser inflamado. Se esse é seu caso, eu
tenho a plena confiança que você está agora de modo prático na vida do
Corpo. Falando de forma prática, se você não percebe a união orgânica
com Cristo e não tem seu corpo oferecido, sua alma transformada pelo
renovar da mente, ou seu espírito fervoroso, você está verdadeiramente
fora do Corpo e apartado Dele. (Perfecting Training, pp. 274-275, 284)

Leitura Adicional: Perfecting Training, caps. 23, 26, 40, 44

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

O Corpo de Cristo é singular no universo. Em todo o universo há
somente um Corpo. A igreja de Deus é também singular no universo.
Esta singular igreja de Deus no universo se torna as igrejas em várias
cidades localmente em todos os cinco continentes por meio da propaga-
ção dos Seus filhos sobre toda a terra. Cada crente só pode viver a vida
prática da igreja em uma igreja local. Se alguém não está feliz com a
igreja onde está, ele pode se mudar para reunir-se em outra igreja.
Depois de um tempo, ele pode mudar ainda para outro lugar a fim de
encontrar uma igreja que o satisfará. Esse tipo de mudança não é
segundo a vontade de Deus. Deus quer os crentes vivendo a vida da
igreja localmente, de uma maneira prática, e sem nenhuma opinião.
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Suprimento Matinal

Rm 5:10 Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados
com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais,
estandojáreconciliados,seremos salvos pelasuavida.

16:16 … Todas as igrejas de Cristo vos saúdam.
14:19 Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da

edificação de uns para com os outros.
15:3 Porque também Cristo não se agradou a si mesmo,

antes, como está escrito: As injúrias dos que te ultraja-
vam, caíram sobre mim.

O Corpo de Cristo é primeiramente mencionado no Novo Testa-
mento em Romanos 12. (…) Os últimos cinco capítulos de Romanos
começam (…) com o Corpo de Cristo e concluem (…) com as igrejas
locais para a comunhão e comunicação do Corpo de Cristo. Não
pense que as igrejas locais são um lado distinto, e o Corpo de Cristo
é outro lado. Esses dois lados são uma só entidade. Eles se referem
à mesma coisa. O Corpo de Cristo é singular no universo, mas ele
precisa de uma expressão na terra. Estas expressões na terra são
as igrejas locais.As igrejas locais são o Corpo de Cristo,e o Corpo de
Cristo é as igrejas locais. (…) Devemos ver que o Corpo de Cristo é o
próprio organismo do Deus Triúno, e as igrejas locais são a comu-
nhão e a comunicação do Corpo de Cristo. (Crystallization-study of
the Epistle to the Romans, pp. 4-5)

O assunto de Romanos 16 são as igrejas locais. Romanos 1 fala
sobre o justo ter vida e viver pela fé (v. 17). O capítulo cinco fala sobre
a justificação dos crentes para vida. Embora o capítulo dezesseis
pareça conter apenas muitos versículos que são simples saudações, o
foco desse capítulo não é as saudações. Este capítulo nos mostra por
meio das saudações a condição das igrejas locais na época de Paulo.
As saudações manifestam a condição das igrejas.

Primeiro, na igreja em Cencréia havia uma irmã chamada Febe
que era uma diaconisa na igreja. (…) Segundo, as igrejas dos gentios
existiam separadamente em várias localidades. Elas não estavam
todas em uma só localidade (v.4).Terceiro,a igreja na casa de Priscila
e Áquila era a igreja em Roma (16:3, 5a). Isso nos mostra que o
número de santos na igreja em Roma não era provavelmente muito
grande. Quarto, as igrejas de Cristo eram as igrejas locais existentes
separadamente em várias localidades (16:16b). Quinto, a igreja da
qual Gaio era o hospedeiro provavelmente se refere à igreja em
Corinto, que se reunia na casa de Gaio. Todos esses itens nos mos-
tram a condição das igrejas locais naquele tempo.

As igrejas locais são o ponto de reunião para nosso desfrute da
salvação de Deus em vida. Após um homem ser salvo, ele sempre ten-
tará encontrar uma igreja. Não há uma pessoa salva que não queira
encontrar uma igreja. Isso é uma coisa maravilhosa! Portanto, a
igreja é o ponto de reunião onde os santos recebem graça. Ela é o
ponto de reunião da graça. Se você quer ver a graça de Deus, você tem
de ir para a igreja. Portanto, esse é o destino de nosso desfrute da sal-
vação de Deus em vida.Quanto mais desfrutamos a salvação de Deus
em vida, mais amamos ir para as reuniões da igreja. Esse é o lugar
onde desfrutamos a salvação de Deus em vida incessantemente.
Finalmente, o resultado do desfrute da vida de Deus é nosso ser salvo
da visão e meta próprias. (Salvation in Life in the Book of Romans,pp.
51-52)

Leitura Adicional:Salvation inLife in theBook of Romans,caps.5,8-9

Iluminação e inspiração:
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HINO Que Milagre! Que Mistério!

1 Que milagre! Que mistério!
Que Deus e o homem devam se mesclar!
Deus se fez homem para fazer do homem Deus,
Economia insondável!
Do Seu bom prazer, do desejo do Seu coração,
Sua meta mais elevada será alcançada.

2 Carne Ele se tornou, o primeiro homem-Deus,
É Seu prazer que eu me torne Deus:
Em vida e natureza, eu sou da espécie de Deus,
Embora a Deidade seja exclusivamente Dele.
Seus atributos minhas virtudes são;
Sua imagem gloriosa brilha por meio de mim.

3 Eu não vivo mais sozinho,
Deus vive comigo.
Edificado com os santos no Deus Triúno,
Sua casa universal seremos nós,
E Seu Corpo orgânico
Para Sua expressão corporativamente.

4 Jerusalém, as visões
Finais e máximas, a totalidade;
O Deus Triúno, o homem tripartido —
Um casal que se ama eternamente —
Como homem e Deus eles coinerem,
Para serem uma habitação mútua;
A glória de Deus na humanidade
Resplandece radiantemente em esplendor!
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