
ESBOÇOA Visão da Mulher, do Dragão
e do Filho Varão

Leitura Bíblica: Ap 12:1-17; 11:15

I. Entre os muitos assuntos cruciais na segunda parte
do livro de Apocalipse, o primeiro é a visão da
mulher universal resplandecente com seu filho
varão guerreando contra o grande dragão vermelho
(Ap 12:1-17):
A. A visão em Apocalipse 12 abarca todas as gerações, de

Gênesis 3:15 até o final desta era (Ap 11:15; 12:10).
B. Apocalipse 12 nos dá uma visão do que está ocorrendo no

universo; vemos aqui que o inimigo de Deus está
lutando contra Ele (v. 17).

C. Esta visão da verdadeira situação no universo deve
tornar-se uma visão governante para nós (Pv 29:18a; At
26:19):
1. Se tivermos essa visão, nosso conceito sobre a vida

cristã mudará radicalmente (2Co 5:9-10).
2. Ter essa visão controladora nos ajudará estar na

unidade genuína e gerar o filho-varão para derrotar
o inimigo de Deus e introduzir o reino de Deus (Jo
17:11, 21-24; Ap 12:5, 10; 11:15).

II. “E foi visto um grande sinal no céu: uma mulher ves-
tida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de
doze estrelas na cabeça; e, estando grávida” (12:1-2a
— RV):
A. Essa mulher resplandecente é uma mulher universal,

coletiva, representando a totalidade do povo de Deus
(v. 1).

B. A intenção de Deus é,através da mulher universal,dar à
luz o filho varão — a parte mais forte do povo de Deus —
que Ele usará para derrotar Seu inimigo e introduzir
Seu reino (vv. 10-11).

C. Por todas as gerações o povo de Deus tem sofrido o traba-
lho de parto para dar à luz o filho varão para lutar pelo
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reino de Deus (Is 26:17-18; Jr 6:24; 13:21; 30:6; Mq
4:9-10; 5:3; Gl 4:19).

D. Para se dar à luz o filho varão, é necessário que pelo
menos uma porção do povo de Deus volte para a posição
adequada da mulher e se torne parte da mulher de
maneira real e prática (2Co 11:2; Ef 5:24).

E. A mulher em Apocalipse 12 é submissa ao seu Marido e
foi engravidada por Ele para dar à luz algo para Ele
(vv. 2, 5):
1. A principal tarefa da igreja não é fazer algo para

Cristo, mas receber algo de Cristo de maneira que
ela possa ser engravidada de Cristo e possa dar à luz
o filho varão para Cristo (Gl 1:15-16; 2:20; 4:19; Fp
1:21).

2. Precisamos estar constantemente abertos ao
Senhor como nosso Marido para permitir que o ele-
mento de Cristo, o constituinte divino de Cristo,
opere em nós continuamente para saturar todo o
nosso ser (Mt 5:3; Gl 4:19; Ef 3:16-17a).

III. “Também foi visto outro sinal no céu: eis um grande
dragão vermelho (…) E o dragão ficou diante da
mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devo-
rar o filho quando nascesse” (Ap 12:3a, 4b — RV):
A. O dragão representa o inimigo de Deus, chamado Diabo

e Satanás; a serpente é o sutil, e o dragão é o cruel (v. 9;
Gn 3:1; 2Co 11:3).

B. Precisamos ter a visão de que no universo há uma
guerra entre o povo de Deus, como a mulher, e a ser-
pente, como o dragão (Gn 3:15; Ap 12:17):
1. A inimizade entre a serpente e a semente da mulher,

mencionada em Gênesis 3:15, é manifestada em
Apocalipse 12, onde ela chega ao máximo.

2. O dragão odeia a mulher universal resplandecente e
luta contra ela com a intenção de devorar-lhe o filho
(vv. 4, 13-17).

IV. “E ela deu à luz um filho varão, que há de apascentar
todas as nações com vara de ferro” (v. 5a — RV):
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A. Deus precisa do filho varão para derrotar Seu inimigo e
introduzir Seu reino, de maneira que Seu propósito
eterno possa ser cumprido (v. 10; Ef 3:11; 2Tm 1:9).

B. Pelo fato de a igreja não ter alcançado o propósito de
Deus, Deus escolherá um grupo de vencedores que
alcançarão Seu propósito e cumprirão Suas exigências;
esse é o princípio do filho varão (Ap 12:11; 2:7, 11, 17,
26-28; 3:5, 12, 20-21).

C. Os mais fortes dentre o povo de Deus formam uma uni-
dade coletiva que luta a batalha por Deus e traz o reino
de Deus para a terra (Ef 6:10-11; Ap 12:10).

D. A descendência da mulher em Apocalipse 12 é não ape-
nas o Cristo individual, mas é uma entidade corpora-
tiva, o Cristo corporativo, incluindo Cristo como a
Cabeça e todos os Seus crentes vencedores como o Corpo
(Cl 1:18):
1. O filho varão não é individual, mas sim corporativo;

o filho varão não é o Senhor Jesus individualmente,
nem os vencedores separados Dele, mas é o Senhor
Jesus com os vencedores (Ap 12:5).

2. O Senhor Jesus é a Cabeça, o centro, a realidade, a
vida e a natureza do filho varão e os vencedores são o
Corpo do filho varão.

E. Toda a pessoa do filho varão é saturada e permeada com
o elemento de Cristo; a maneira de nos tornar o filho
varão é sermos fortalecidos no nosso homem interior
para que Cristo possa edificar-se no nosso coração, ser-
mos nutridos com as insondáveis riquezas de Cristo e
revestir-nos de Cristo como toda a armadura de Deus
(Ef 3:8, 16-8; 6:10-11; Gl 4:19).

V. “O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do
seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos”
(Ap 11:15):
A. O filho varão está relacionado ao mover dispensacional

mais importante de Deus — Seu mover para terminar
esta era e introduzir a era do reino (12:10; Mt 6:9-10).

B. Deus quer terminar esta era e introduzir a era do reino,
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e para isso Ele precisa ter o filho varão como Seu instru-
mento dispensacional (13:43a).

C. O arrebatamento do filho varão para o céu, o fato de
Satanás ter sido jogado para a terra e a declaração no
céu significam que o filho varão trará o reino para
a terra;esse é o maior mover dispensacional de Deus (Ap
12:5, 9-10; 11:15).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Há três personagens principais em Apocalipse 12: a mulher, o
filho varão e o grande dragão vermelho. Ao longo dos séculos tem
havido guerra entre a mulher e a serpente.Na verdade,a batalha não
tem sido travada pela mulher, mas pelo filho varão. Este capítulo
abrange todas as gerações, de Gênesis 3:15 até o fim desta era.
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Suprimento Matinal

Gn
3:15

Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descen-
dência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu
lhe ferirás o calcanhar.

Ap
12:9-10

E foi expulso o grande dragão,a antiga serpente,que se
chama diabo e Satanás,o sedutor de todo o mundo,sim,
foi atirado para a terra. (…) Então, ouvi grande voz do
céu, proclamando: Agora, veio a salvação, o poder, o
reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois
foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que
os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus.

[Em Apocalipse 12] vemos uma mulher resplandecente repre-
sentando Deus e um dragão simbolizando o inimigo de Deus.
Vemos também que esses dois estão lutando. Louvado seja o
Senhor, pois não somos somente parte da mulher, mas também
estamos nos tornando parte do filho varão, a parte mais forte da
mulher que luta contra o dragão. Hoje estamos lutando contra o
dragão e um dia estaremos lá nos céus para dar-lhe a palavra que o
levará a deixar o céu. (…) Entre as muitas questões cruciais na
segunda seção do livro de Apocalipse, a primeira é essa visão da
mulher universal resplandecente com seu filho varão guerreando
contra o dragão. Essa tem de ser uma visão governante. Tão logo a
vejamos, saberemos onde estamos, o que precisamos fazer e onde
estaremos. Estamos na igreja, precisamos estar no filho varão e o
nosso destino é ser arrebatado para o céu para que possamos libe-
rar a ordem para Miguel lançar Satanás e os seus anjos para fora
do céu. Se tivermos essa visão, certamente ficaremos fora de nós
mesmos. (Estudo-Vida de Apocalipse, p. 540)

O princípio de tornar-se as primícias ou o filho varão é o mesmo:
precisamos seguir o Cordeiro aonde quer que Ele vá (14:4). Entre-
tanto, (…) seguir o Cordeiro não é uma questão exterior. (…) Se o ele-
mento do Cordeiro não entrar em nós,seremos incapazes de segui-Lo.
(…) Seguir o Cordeiro significa permitir que Ele entre em você.
Quando o elemento do Cordeiro é constituído para dentro do seu ser,
você será na realidade uma parte do Cordeiro. Será incapaz de ser o
que era antes porque você foi transformado. Nosso ser transformado
é o filho varão. Agora somos a mulher, submetendo-nos ao nosso
marido e recebendo algo Dele para dentro do nosso ser. Se permitir-
mos que o elemento que recebemos de nosso marido sature e permeie
nosso ser, constituindo–nos com esse elemento, não mais seremos
simplesmente a mulher, mas o filho varão.

Como indivíduos, você e eu não somos a mulher. Somente juntos,
como uma unidade corporativa, somos todos aquela mulher. Visto
que há somente uma mulher, todo aquele dentre o povo de Deus que
estiver em dissidência, estará terminado com relação a essa mulher.
A única maneira de podermos ser um é submeter-nos a Cristo e rece-
bermos algo de Cristo. Se não nos submetermos a Ele, não consegui-
remos ser um. A verdadeira unidade advém somente de nos
submetermos ao nosso único marido, ao nosso único encabeçamento.
Além disso, precisamos receber somente o único elemento de Cristo.
Embora tenhamos conceitos diferentes, não devemos receber nada
de nosso conceito. Se você recebe alguma coisa do seu próprio
conceito, estará imediatamente dividido.

Mas se você tiver a visão,nunca aceitará quaisquer conceitos,pro-
posta, críticas, sugestões ou dúvidas. Você somente receberá algo de
Cristo. (…) Se nos submetermos ao nosso único Marido e recebermos
algo somente Dele, (…) seremos um e geraremos o filho varão para
derrotar o inimigo de Deus e para introduzir o Seu reino.
(Estudo-Vida de Apocalipse, pp. 513, 488-489, 491-492)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Gênesis, mens. 20; A General Sketch
of the New Testament in the Light of Christ and the Church, Part 4:
Revelation, cap. 38

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

No sonho de José [Gn 37:9], o sol, a lua e as onze estrelas mais o
próprio José representam a composição total do povo de Deus sobre a
terra. Baseado no princípio daquele sonho, o sol, a lua e as doze estre-
las, aqui, devem representar a totalidade do povo de Deus sobre a
terra, que é simbolizado nesse capítulo por uma mulher.

A maior parte do seu ser está vestida do sol. O sol representa
o povo de Deus na era do Novo Testamento. Antes de Cristo ter vindo
ao mundo,havia a noite escura da era do Antigo Testamento.Quando
Cristo veio, houve o sol nascente do alto (Lc 1:78), o começo da era

SEMANA 5 — DIA 2 82

Suprimento Matinal

Ap
12:1-2

Viu-se grande sinal no céu,a saber,uma mulher vestida
do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze
estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com
as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.

Gl
4:19

Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto,
até ser Cristo formado em vós.

Em Gênesis 3:15, a mulher era local e individual; o descen-
dente, Cristo, também era individual; a serpente era uma
pequena cobra. Todos os três, a mulher, o descendente, e a ser-
pente, eram individuais e em pequena escala. Mas em Apoca-
lipse 12, a mulher é universal e coletiva, simbolizando todo o
povo de Deus: os patriarcas, representados pelas doze estrelas;
Israel, representado pela lua; e a igreja, os crentes do Novo Tes-
tamento, representada pelo sol. Em Apocalipse 12, a serpente
tornou-se um dragão. Enquanto a serpente rasteja na terra, o
dragão voa pelos ares. Agora Satanás não somente se move na
terra, mas também é extremamente ativo no ar. O descendente
neste capítulo não é simplesmente o Cristo individual, mas é
uma entidade corporativa, o Cristo corporativo, incluindo Cristo
como a Cabeça e todos os Seus crentes vencedores como o Corpo.
Conseqüentemente, os três itens encontrados em Gênesis 3:15
são vistos de uma forma altamente desenvolvida em Apocalipse
12. (Estudo-Vida de Apocalipse, p. 493)

do sol. Antes disso, havia a era da lua, que representa o povo de Deus
na época do Antigo Testamento.A lua está debaixo dos pés da mulher,
pois a era da lua foi a era da lei, que não deve ser exaltada como as
estrelas. As estrelas, que representam os patriarcas, o povo de Deus
antes de a lei ser dada, estão em sua cabeça como uma coroa. Todo o
povo de Deus nessas três eras, que juntos constituem essa mulher,
são luzeiros. Portanto, ela é a mulher resplandecente, brilhando ao
longo de todas as gerações. (Estudo-Vida de Apocalipse, p. 473)

Antes de o povo de Deus poder ser o filho varão,ele precisa primei-
ramente ser uma mulher para Ele. Isso indica que nós na igreja hoje
precisamos ser primeiramente a mulher para Deus, e então o filho
varão. Pelo sinal em Apocalipse 12, vemos que a intenção de Deus é
gerar um filho varão por meio dessa mulher. A mulher foi e ainda é o
meio pelo qual Deus pode gerar esse filho varão, aquele que Deus
usará para derrotar Seu inimigo e para introduzir o Seu reino. Em
outras palavras, Deus usará esse filho varão para cumprir Sua eco-
nomia e para realizar Seu propósito. Isso é algo grande. Para realizar
o Seu propósito, Deus precisa não somente do Cristo individual, mas
também do Cristo corporativo, a igreja, o povo de Deus. Não concor-
damos com o conceito de que essa mulher é meramente a mãe de
Jesus ou a nação de Israel. Ela é o corpo universal e corporativo do
povo de Deus.Deus precisa do filho varão para derrotar Seu inimigo e
para introduzir o Seu reino,para que o Seu propósito eterno possa ser
cumprido. A fim de Ele ter tal filho varão, há necessidade da mulher.
(Estudo-Vida de Apocalipse, p. 484)

O filho varão é gerado pela mulher sofredora, pelo povo sofredor
de Deus (vv. 2, 4-5). A palavra “grita” no versículo 2 denota que ela
estava orando. “Sofrendo tormentos para dar à luz” significa que, ao
longo de todas as gerações, o povo de Deus tem sofrido as dores de
parto (Is 26:17-18; Jr 6:24; 13:21; 30:6; Mq 4:9-10; 5:3; Gl 4:19) para
dar à luz o filho varão,a fim de lutar pelo reino de Deus. (Estudo-Vida
de Apocalipse, p. 510)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Apocalipse, mens. 34, 39

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

O dever da igreja não é, principalmente, fazer alguma coisa por
Cristo. Seu dever é receber algo de Cristo de modo a ficar grávida de
Cristo e poder gerar alguma coisa para Ele.

A mulher neste capítulo [12 de Apocalipse] indica, em primeiro
lugar, submissão a Deus. Em segundo lugar, ela indica que não preci-
samos fazer nada para Deus.O que precisamos é receber algo de Deus.
Ele não precisa de nada de nós,mas nós precisamos de alguma coisa de
Cristo que entre em nosso ser a fim de que possamos ficar grávidos e
gerar algo para Ele. A igreja hoje precisa de Cristo. Essa visão está
totalmente ausente no cristianismo de hoje. (…) Como uma mulher
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Suprimento Matinal

2Co
11:2

Porque zelo por vós com zelo de Deus; visto que vos
tenho preparado para vos apresentar como virgem
pura a um só esposo, que é Cristo.

Ef
5:24

Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim tam-
bémasmulheressejamemtudosubmissasaoseumarido.

Fp
1:21

Porquanto, para mim, o viver é Cristo…

Segundo a Bíblia, para que uma mulher seja uma esposa ade-
quada,ela precisa submeter-se ao seu marido.Neste universo,o único
marido,o único homem,é Deus.Deus (…) é o nosso marido.Quer seja-
mos homens ou mulheres por nascimento, sendo o povo de Deus,
somos mulheres aos Seus olhos. Deus é o nosso marido, e nós somos
Seucomplemento.Como Sua esposa,precisamosnossubmetera Ele.

Uma esposa precisa também receber algo de seu marido para
ficar grávida. A Bíblia revela que a submissão é receber algo de
Cristo, exatamente como a mulher se submete ao seu marido, não
para fazer algo para ele, mas para receber algo dele. Nada do que
uma esposa faz para o marido é mais importante do que receber
alguma coisa dele. Na realidade, o dever de uma esposa não é fazer
coisas para o marido; é receber algo dele, para que possa gerar
alguma coisa para ele. No grande sinal em Apocalipse 12, a mulher
não é retratada como fazendo alguma coisa para o marido; ela é des-
crita como estando grávida. Ela foi fecundada por seu marido a fim
de gerar algo para ele. (Estudo-Vida de Apocalipse, pp. 484-485)

adequada, precisamos, primeiramente, submeter-nos ao nosso
Marido; não fazer algo para Ele, mas receber algo Dele. Se fizermos
isso ficaremos grávidos, e alguma coisa será gerada por meio de nós.

Somente recebendo Cristo para dentro de nosso ser é que pode-
mos gerar o filho varão. O filho varão é totalmente formado do ele-
mento constituinte de Cristo. Para produzir o filho varão, precisamos
primeiramente ser um com Cristo e receber algo Dele. Quando rece-
bemos algo unicamente de Cristo, ficamos grávidos de Cristo para
gerar o filho varão. Se você tiver essa visão, sentir-se-á pesaroso com
a situação no cristianismo de hoje.

Precisamos estar constantemente abertos ao nosso marido. Preci-
samos permitir que o elemento de Cristo, o elemento constituinte
divino de Cristo, opere em nós continuamente para saturar e per-
mear todo o nosso ser. Hoje, o desejo do Senhor é que muitos de Seus
filhos percebam que, como povo de Deus, somos Sua esposa para o
propósito de gerar o filho varão. Não conseguimos produzir ou fabri-
car esse filho varão; precisamos receber algo de Cristo e ficar grávi-
dos Dele. Alguma coisa de nosso Cristo precisa entrar em nosso ser.
Não é uma questão de sermos humildes, pacientes, amáveis ou bons.
É totalmente uma questão de abrir o nosso ser para o Seu elemento
divino e de permitir que esse elemento seja trabalhado dentro de nós.
Para isso, precisamos de “nove meses.” Leva esse tempo para o filho
varão ser desenvolvido dentro de nós.

O apóstolo Paulo disse em Gálatas 4:19: “Por quem de novo sofro as
dores de parto,até ser Cristo formado em vós.” Isso indica que ele perce-
bia que era parte dessa mulher em trabalho de parto para gerar o filho
varão,que é Cristo formado em nós.Então,em Filipenses 1:21,ele disse:
“Porquanto, para mim o viver é Cristo.” Isso mostra que ele tornara-se
uma parte do filho varão por experimentar Cristo. (…) Paulo fora esta-
belecido por Deus como um modelo para os crentes (1Tm 1:16). Todos
nós precisamos ser como ele. (Estudo-Vida de Apocalipse, pp. 485-487,
489-490)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Apocalipse, mens. 35; A Igreja
Gloriosa, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

O fato de o dragão pôr-se em pé diante da mulher [em Apocalipse
12] significa que Satanás é sempre contra o povo de Deus. Desde o
tempo de Gênesis 3:15 até este dia, Satanás tem lutado continua-
mente contra a mulher com a intenção de devorar seu filho.
(Estudo-Vida de Apocalipse, p. 517)
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Suprimento Matinal

Ap
12:3-4

Viu-se, também, outro sinal no céu, e eis um dragão,
grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e, nas
cabeças, sete diademas. (…) E o dragão se deteve em
frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe
devorar o filho quando nascesse.

11 Eles,pois,o venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram e,
mesmoem facedamorte,nãoamaram aprópriavida.

Por um lado, devemos ser parte da mulher para sofrer dores de
parto para o nascimento do filho varão e, por outro lado, devemos
ser o filho varão para derrotar o inimigo de Deus e introduzir o Seu
reino para o cumprimento do Seu propósito.

O inimigo odeia essa mulher e está procurando devorar o
filho varão. A guerra é devido ao fato de o inimigo desejar neu-
tralizar essa mulher. (…) Algumas vezes fico refletindo por que
as pessoas se opõem tanto a nós. (…) Humanamente falando, é
muito difícil entender isso. Até mesmo muitos opositores e críti-
cos não sabem o motivo. Mas o grande dragão sabe. Ele percebe
que alguns entre o povo do Senhor estão reassumindo a verda-
deira posição da mulher. Uma vez que tenhamos reassumido
essa posição, Deus tem a oportunidade de gerar o filho varão.
Satanás, o sutil, que está por trás dos opositores, sabe que alguns
entre o povo de Deus tomaram a posição dessa mulher e que fica-
rão grávidos de Cristo para gerar o filho varão. Nessa guerra
precisamos tocar o trono, invocar a mais elevada autoridade e
exercitar nosso espírito para lutar na batalha. (Estudo-Vida de
Apocalipse, pp. 490-491)

A inimizade entre a serpente e o descendente da mulher mencio-
nada em Gênesis 3:15 é totalmente manifestada em Apocalipse 12
(…) [onde] vemos que a velha serpente tenta ao máximo causar dano
ao filho varão e à mulher (vv. 4, 13-17). A inimizade de Gênesis 3:15 é
assim cumprida ao máximo. (Estudo-Vida de Gênesis, p. 303)

[Apocalipse 12:3 fala de um “grande dragão vermelho.”] Como a
serpente em Gênesis 3 tornou-se o dragão em Apocalipse 12? Foi pelo
muito comer.Comendo,a serpente tem crescido continuamente.Mui-
tos a têm alimentado, e agora ela está tentando nos devorar. Entre-
tanto, nunca seremos devorados por ela; antes, dar-lhe-emos um
golpe de morte. Quando o Senhor amaldiçoou a serpente, Ele deter-
minou que ela comesse pó (Gn 3:14).Quando estamos poeirentos, ter-
renos, somos comida para a serpente. Mas quando somos celestiais, a
serpente não nos pode devorar. Não somos poeirentos ou terrenos;
somos uma parte de uma mulher resplandecente e celestial.

Precisamos ter a visão de que no universo uma guerra está sendo
travada entre a mulher e o dragão. Todo aquele que persegue a igreja
é um com o dragão. (…) No capítulo dezessete vemos uma besta com
sete cabeças e dez chifres, o mesmo número de cabeças e de chifres
que o dragão tem (Ap 12:3; 17:3). Sobre essa besta está sentada uma
mulher vestida de púrpura e escarlate, e adornada com ouro e pedra
preciosa e com pérolas (17:3-4). A Igreja Católica apóstata, sendo a
prostituta montada na besta, é uma com o dragão em perseguir
a mulher resplandecente. (…) Da mesma maneira os fariseus, apesar
de serem judeus, não eram uma parte da lua. O Senhor Jesus
chamou-os “serpentes” e “raça de víboras” (Mt 23:33). Eles eram a
“descendência”da serpente, como é mencionado em Gênesis 3:15. (…)
Eles tornaram-se parte do grande dragão.

Quaisquer cristãos que persigam a igreja são um com o dragão,
tomando partido a favor dele contra a economia de Deus. Se tivermos
essa visão, veremos que não há terreno neutro. Há apenas duas par-
tes:a mulher ou o dragão. (Estudo-Vida de Apocalipse,pp.478-479)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Apocalipse, mens. 37; Estudo-Vida
de Gênesis, mens. 19

Iluminação e inspiração:
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A Bíblia diz que este filho varão é “para reger todas as nações com
cetro de ferro” [Ap 12:5].Esse é o propósito de Deus.A obra da igreja é
levar Satanás a perder seu poder e assim introduzir o reino de Deus.
A igreja que Deus deseja deve ter a característica (…) da cooperação
com Cristo. Contudo, uma vez que a igreja não alcançou o propósito
de Deus,nem mesmo conhece o propósito de Deus, (…) [Deus] escolhe
um grupo de vencedores que alcançarão Seu propósito e satisfarão
Sua exigência. Esse é o princípio do filho varão. (Watchman Nee, A
Igreja Gloriosa, p. 89)
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Suprimento Matinal

Ap
12:5

Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas
as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arreba-
tado para Deus até ao seu trono.

Ef
6:10-11

Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força
do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
parapoderdes ficar firmes contraas ciladas dodiabo.

2Tm
1:9

Que nos salvou e nos chamou com santa vocação; não
segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria
determinação…

Em primeiro lugar, a economia do Senhor é para com Seu povo
representado pela mulher. Mas a economia do Senhor não pode ser
levada a cabo meramente pela mulher.Há a necessidade dos fortes.
Esse é sempre o princípio.Precisamos ser absolutos e fortes.Se qui-
sermos tomar esse caminho, devemos tomá-lo de modo absoluto.
Mas se não o tomarmos, então esqueçamo-nos dele. Não devemos
ser apenas parte da mulher, mas também parte do filho varão den-
tro da mulher. Não é adequado simplesmente estar na restauração
do Senhor. Temos de estar entre aquela parte na restauração do
Senhor que é forte. Quaisquer testes e provações que possam vir,
resistiremos a eles.

Estamos aqui pela restauração do Senhor e por nada mais.
Lembre-se de que a restauração do Senhor é o aspecto praticável de
Sua economia hoje. Sua economia só pode ser levada a cabo pelo
filho varão. (Estudo-Vida de Apocalipse, pp. 497-498)

O versículo 2 diz que a mulher estava grávida, e o versículo 5 diz
que “nasceu-lhe, pois, um filho varão.” Aqui, o filho, sendo um filho
varão,representa a parte mais forte do povo de Deus.Embora no versí-
culo 2 esse filho estivesse dentro da mulher, a Palavra não o chama de
bebê, mas de um filho varão. (…) A mulher representa a totalidade do
povo de Deus;entretanto,no decorrer de todas as gerações, tem havido
alguns mais fortes entre o povo de Deus. Esses são considerados na
Bíblia como uma unidade coletiva, lutando na batalha por Deus e tra-
zendo o reino de Deus à terra. (Estudo-Vida de Apocalipse, p. 494)

Alguns dizem que o filho varão é o Senhor Jesus. Concordo com
isso num sentido,pois o Senhor Jesus é o cabeça,o centro,a realidade,
a vida e a natureza do filho varão. Todavia, esse filho varão não é um
indivíduo; ele é corporativo. Desde que a mulher em si não é indivi-
dual, mas universal e corporativa, o seu filho também deve ser uni-
versal e corporativo. Esse filho varão corporativo inclui o Senhor
Jesus. (…) Isso pode ser provado pelas Escrituras. Salmo 2:8-9 profe-
tiza que o Senhor Jesus, o ungido de Deus, governará as nações com
cetro de ferro. Apocalipse 2:26-27 diz que os vencedores nas igrejas
governarão sobre as nações com cetro de ferro. Agora, em Apocalipse
12:5 é-nos dito que o filho varão governará sobre todas as nações com
cetro de ferro. Portanto, (…) tanto o próprio Senhor Jesus como os
Seus santos vencedores governarão sobre as nações com cetro de
ferro. Assim, o filho varão em Apocalipse 12:5 inclui tanto o Senhor
Jesus como os vencedores nas igrejas. Além do mais, Apocalipse 20:4
diz que Cristo e os vencedores ressurretos reinarão como reis por mil
anos. Daí, o filho varão em Apocalipse 12 não é nem o Senhor Jesus
individualmente nem os vencedores separados Dele, mas o Senhor
Jesus com os vencedores. O próprio Cristo é o vencedor mais proemi-
nente (Ap 3:21). Como o vencedor líder, Ele é o cabeça, o centro, a rea-
lidade, a vida e a natureza dos vencedores. Entre o povo de Deus na
terra há uma parte mais forte que inclui o Senhor Jesus e os vencedo-
res. Assim, o Senhor Jesus e os Seus vencedores compõem o filho
varão. (Estudo-Vida de Gênesis, pp. 302-303)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Apocalipse, mens. 36, 38

Iluminação e inspiração:
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Segundo a Bíblia, a semente da mulher esmagará a cabeça do ini-
migo.A semente da mulher em Gênesis 3 primariamente refere-se ao
Senhor Jesus, mas os vencedores também têm parte nessa semente.
A semente da mulher inclui a igreja, especialmente os vencedores.
Apesar de o Senhor ter esmagado a cabeça de Satanás, ele ainda está
agindo. O cumprimento da semente da mulher esmagando Satanás
pode ser visto no filho varão em Apocalipse 12. O único Vencedor
inclui todos os vencedores (vv. 10-11).

Quando Deus muda Sua atitude em relação a certo assunto, Ele
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Suprimento Matinal

Mt
6:9-10

Portanto, orai vós assim: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o Teu nome; venha o Teu reino, seja
feita a Tua vontade, assim na terra como no céu.

Ap
11:15

… Houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do
mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele
reinará pelos séculos dos séculos.

O filho varão é a parte mais forte da mulher. (…) Primeira-
mente precisamos ser a mulher; (…) precisamos ser também o filho
varão. Não é adequado ser simplesmente resplandecente e celes-
tial. Precisamos ser plenamente constituídos com o elemento de
Cristo. A diferença entre a mulher e o filho varão é essa: não muito
do elemento de Cristo é constituído para dentro do ser da mulher,
mas todo o ser do filho varão é saturado e permeado com o elemento
de Cristo. Por isso, o filho varão é a própria constituição de Cristo.
(…) Ele [pode] ser gerado por meio de Cristo tornando-se parte da
mulher para constituir aquela parte dela com todo o Seu rico ele-
mento. Não considere isso meramente uma interpretação, mas
aplique-o à sua experiência diária. Mesmo que se submeta a Cristo
e receba algo Dele,você ainda é a mulher e ainda não é o filho varão.
Você não será forte até que permita que o elemento de Cristo seja
trabalhado para dentro do seu ser. Quanto mais o elemento de
Cristo for trabalhado dentro de você, mais forte você se tornará.
Esse é o filho varão. (Estudo-Vida de Apocalipse, pp. 487-488)

realiza um mover dispensacional. Cada mover dispensacional intro-
duz uma nova maneira de Deus. Seu mover dispensacional mais
importante está em Apocalipse 12. Ele deseja finalizar essa era e
introduzir a era do reino. (…) [Por conseguinte], Ele tem de ter um
instrumento dispensacional. Isso é o que Deus quer fazer hoje.

O arrebatamento do filho varão traz um fim à era da igreja e intro-
duz a era do reino. O filho varão permite Deus mover-se. Se não hou-
ver o filho varão e o arrebatamento, Deus não pode executar um
mover dispensacional. Nunca devemos esquecer que Deus pode ser
limitado. Ele espera pelo homem em todos os Seus moveres.

De todos os moveres dispensacionais,o filho varão é o maior porque
retira o poder do homem e o poder do diabo, e traz o reino. Vivemos no
tempo mais privilegiado; podemos fazer muito para Deus. A luz nos
mostrará a maneira,mas a força e o poder nos capacitarão para trilhar
o caminho. (Watchman Nee, The Glorious Church [Appendix: The
Overcomers and God’s Dispensational Moves], pp. 153, 157)

A luta dos crentes vencedores contra Satanás é para introduzir o
reino de Deus. O Senhor nos ensina a orar para a vinda do reino (Mt
6:10). Juntamente com a nossa oração pela vinda do reino, precisa-
mos lutar por ela.

O arrebatamento do filho varão ao céu,o lançamento de Satanás à
terra e a declaração no céu significam que o filho varão trará o reino
à terra. Quando o filho varão for arrebatado ao céu e Satanás for lan-
çado abaixo do céu para a terra, essa será a época de o reino de Deus
vir. Não somente virá o reino, mas também a salvação do nosso Deus.
Embora tenhamos a salvação de Deus hoje, ainda não a desfrutamos
em plenitude, ao máximo. Mas quando o reino de Deus vier, desfruta-
remos a salvação de Deus em plenitude. Acontece o mesmo com o
poder de Deus e a autoridade de Cristo. Hoje temos participado
do poder de Deus e da autoridade de Cristo, mas nosso desfrute pleno
deles será na era do reino. (Estudo-Vida de Apocalipse,pp.538-539)

Leitura Adicional: Estudo-Vida de Apocalipse, mens. 45; The Glorious
Church [Appendix: The Overcomers and God’s Dispensational
Moves]
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HINO Hymns, n.° 893
(Tradução literal sem rima nem métrica)

1 O combate atual é bravio,
Satanás está mais forte;

O clamor do chamado para a batalha
É mais alto hoje do que antes.
A voz rebelde do inferno
Ainda mais forte hoje está;

Mas o brado da meia-noite ressoa,
Eis que venho brevemente!

2 Ainda mais amargas estão as provações,
A luta tem aumentado;

As forças do inferno reúnem todos seus poderes
E ajuntam-se para o comando.
Enquanto ainda esperamos e vigiamos
E sentimos a guerra austera,

Ouvimos soar a canção de júbilo,
Jesus, o Senhor está perto!

3 A dificuldade aumenta no final
A palavra para testificar,

Contra todas as lutas de Satanás e suas forças
Que vêm nossa fé testar.
Mais da maior força precisamos
Para derrotar o inimigo;

Quão felizes quando o Senhor fitarmos
E aos nossos suspiros fim daremos.

4 Quem, então, avançará
Fortemente em Seu grandioso poder?

Quem firmemente Nele confiará
Até da vitória a hora;
Até que com os vencedores abençoados,
O hino de triunfo venha a soar?

Tal homem se regozijará ao ouvir:
Eis que venho brevemente!

5 Quem então escolherá o melhor de Deus
E tomar a senda estreita,

Ainda que passando pelas mais bravias tormentas,
Nunca atrás voltará?
Quem agora ousará afligir,
Resistindo à dor e ao medo?

Tais se regozijarão ao ver
Jesus, o Senhor está perto!
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6 Embora as trevas sejam profundas
Ainda à frente estaremos

Até o dia do arrebatamento chegar
E a glória ao redor brilhará.
Ali veremos o Senhor,
E Satanás venceremos;

Os vencedores exultarão:
Jesus, o Senhor veio!
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