
ESBOÇOSer desarraigados da presente era maligna
e ser salvos da geração corrompida e perversa

para ser o testemunho de Jesus –
o Cristo corporativo como a arca de hoje

Leitura bíblica: Ap 1:1-2, 9, 11-13, 20; 2:9, 13, 15, 20; 3:1-2, 20; Gl
1:4; At 2:40; 1Co 12:12; Fp 2:12-13, 15-16; Hb 11:7; 1Pe
3:20-21

I. O livro de Apocalipse apresenta o testemunho de
Jesus, que é a igreja como a expressão corporativa
de Cristo (1:2, 9, 11-13, 20):
A. Apocalipse é uma revelação de Cristo e Cristo se ex-

pressa por meio da igreja; por isso, a igreja é o testemu-
nho de Jesus revelado nesse livro (vv.1,13,20;19:10b):
1. O testemunho de Jesus é a igreja como a expressão,

testemunho e revelação de Jesus de uma maneira
corporativa (22:16).

2. O testemunho de Jesus é a expressão de Jesus, que
se expressa nas igrejas locais hoje e, por fim, na
Nova Jerusalém no milênio e na eternidade (21:2,
10-11).

B. O objetivo de Deus ao criar o homem era ter uma expres-
são corporativa, um testemunho, de Si mesmo e, se-
gundo esse objetivo, o homem foi criado à imagem de
Deus, para ser o Seu testemunho (Gn 1:26):
1. A pessoa viva de Jesus é a imagem, expressão e tes-

temunho de Deus e a igreja hoje é o testemunho de
Jesus, a Sua expressão corporativa (2Co 4:4; Cl 1:15,
18; 3:10-11, 15).

2. Como crentes em Cristo, todos nós somos reprodu-
ções, “fotografias”, de Jesus; portanto, Deus tem
uma expressão corporativa – a igreja – que é o teste-
munho de Jesus, o qual é a expressão de Deus (Jo
1:14, 18; 12:24; 2Co 3:18; Ef 1:22-23; 4:16).

3. O primeiro homem-Deus, o Cristo maravilhoso todo-
inclusivo, vive agora em nós como o Espírito que dá
vida; Ele é a nossa vida, nós O experimentamos e
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desfrutamos, somos constituídos com Ele e O vive-
mos para a Sua expressão (1Co 15:45b; 6:17; Gl 2:20;
Cl 3:4, 10-11; Fp 1:20-21a).

4. O viver do homem-Deus corporativo, o viver dos
muitos homens-Deus como reproduções do primeiro
homem-Deus, é a genuína vida da igreja – o teste-
munho de Jesus (1Co 1:2; 12:27; Ap 1:2, 11, 20).

II. Para sermos o testemunho de Jesus, temos de ser
desarraigados da presente era maligna, ser salvos
da geração corrompida e perversa e resplandecer
como luzeiros no mundo (Gl 1:4; At 2:40; Fp 2:15):
A. Jesus Cristo “Se entregou pelos nossos pecados para nos

desarraigar da presente era maligna, segundo a von-
tade de nosso Deus e Pai” (Gl 1:4):
1. A presente era maligna aqui refere-se ao mundo

religioso, o curso religioso do mundo, a religião ju-
daica (6:14-15).

2. Por meio da Sua morte na cruz, o Senhor Jesus
entregou-Se pelos nossos pecados, para nos desar-
raigar, livrar,da presente era maligna,o mundo reli-
gioso; o princípio é o mesmo tanto no que se refere
aos crentes no tempo de Paulo como a nós hoje (1:4).

3. Desarraigar o povo de Deus da era religiosa é trazê-
los do aprisco para o único rebanho, segundo a von-
tade de Deus (Jo 10:1, 3, 16).

4. A vontade de Deus é ter a igreja como o Corpo vivo,
orgânico de Cristo (Ap 4:11; Ef 1:5, 9, 11, 22-23;
3:9-11; 4:16; 5:17; Rm 12:1-5):
a. O alvo de Satanás é sistematizar as pessoas

trazendo-as para o seu mundo e mantê-las afas-
tadas da vontade de Deus, que é ter o Corpo de
Cristo (Ef 4:14; Rm 12:2, 4-5).

b. Hoje Satanás usa a religião do cristianismo
para manter muitos dentre o povo do Senhor
fora da vontade de Deus, que é edificar o Corpo
de Cristo; se estivermos fora da vida do Corpo,
estamos fora da vontade de Deus (Ap 2:6, 13, 15,
20; 3:1-2, 20; Ef 1:5, 9, 11, 22-23; 5:17; Cl 1:9, 18;
3:10-11, 15; Rm 12:1-5).

39 SEMANA 3 — ESBOÇO

Dia 2



c. O povo de Deus precisa ser desarraigado do
cristianismo, que é a presente era maligna e
voltar ao Corpo de Cristo (Gl 1:4; Ap 18:4; Rm
12:2, 4-5; 1Co 12:12-13, 27; Ef 1:5, 9, 11; 4:16; Cl
1:9, 18; 3:10-11, 15):

(1) Paulo precisava ser desarraigado do ju-
daísmo, a era religiosa do seu tempo (Gl 1:4;
6:14-15).

(2) Hoje precisamos ser desarraigados do sis-
tema religioso do cristianismo, a era religio-
sa do nosso tempo, e vir para o Corpo de
Cristo (Ap 18:4; Ef 1:22-23; 3:4-6; 4:16; 5:23,
30).

(3) A história entre nós na restauração do Se-
nhor tem sido uma história em que saímos
completamente do cristianismo e vimos pa-
ra a pura vida da igreja, a fim de cumprir-
mos a vontade de Deus: ter o Corpo de Cristo
(Ap 18:4; Rm 12:2, 4-5; Cl 1:9; 2:19; 3:15).

B. “Sede salvos desta geração perversa” (At 2:40):
1. A geração perversa aqui refere-se aos judeus per-

versos daquela era que rejeitaram Cristo e que Deus
considerava como a presente era maligna (v. 36).

2. Para que os judeus perversos fossem salvos da sua
era maligna era necessário que se arrependessem e
se voltassem verdadeiramente para Deus; eles pre-
cisavam voltar-se a Deus não só dos seus pecados,
mas também da sua geração (vv. 37-41).

3. Como resultado de serem salvos da geração per-
versa entravam numa nova geração – a igreja; os
que eram salvos eram separados da sociedade judai-
ca para a igreja (vv. 42-47).

C. “Para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus
sem defeito no meio de uma geração corrompida e per-
versa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mun-
do” (Fp 2:15):
1. Os crentes resplandecem como luzeiros no mundo

tenebroso e corrompido, que é usurpado por Sata-
nás (Mt 5:14-16; 1Jo 2:15-17; 5:19).
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2. Os crentes não têm qualquer luz em si mesmos, mas
têm a capacidade celestial de refletir a luz de Cristo;
Cristo é o sol, a igreja é a lua e os crentes os planetas
para O refletirem expondo a palavra da vida (Ml 4:2;
Mt 17:2; Fp 2:15-16).

III. Hoje há apenas duas coisas na terra – a geração cor-
rompida e perversa e o testemunho de Jesus (Gl 1:4;
At 2:40; Fp 2:15; Ap 1:2, 9, 11, 20):
A. Quando Pedro se levantou no dia do Pentecostes, a gera-

ção corrompida e perversa era a religião judaica e o tes-
temunho de Jesus era a igreja (At 2:40, 42; 8:1).

B. Quando Paulo escreveu a epístola às igrejas da Galácia,
a presente era maligna era o mundo gentio mais a reli-
gião judaica e o testemunho de Jesus era a igreja; hoje a
geração corrompida é o mundanismo mais o judaísmo,
catolicismo e protestantismo e o testemunho de Jesus
ainda é a igreja (Gl 1:2, 4; 1Co 1:2; 1Ts 1:1).

C. Quem não está na igreja, como o testemunho de Jesus
hoje, está na geração corrompida (At 2:40; 8:1):
1. Se um crente em Cristo não está edificado na igreja,

está na geração corrompida e perversa (Ef 4:15-17).
2. Se um crente, um filho de Deus, não está na igreja,

esse não está no testemunho de Jesus; pelo contrá-
rio, tal crente está na geração corrompida e perversa
da presente era maligna (Gl 1:4;Ap 1:11,20;22:16).

D. O mundo inteiro, com os seus aspectos de descrença e
crença, está condenado por Deus; Deus usa os Seus bus-
cadores fiéis e que O amam na Sua restauração para
protestar contra a tendência de hoje (Hb 11:7; 2Pe 2:5;
Gn 6:9; 7:1).

E. A igreja como o testemunho de Jesus é um testemunho
contra a geração maligna de hoje (Fp 1:1; 2:15-16; 4:15;
Ap 2:13):
1. A igreja é o testemunho de Jesus que protesta con-

tra a geração corrompida, maligna e perversa (At
2:32-33; 7:51-60).

2. Como o testemunho de Jesus, estamos posicionados
contra a presente geração corrompida e perversa,
que é composta pelo mundo, judaísmo, catolicismo, e
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protestantismo;nós protestamos contra essas coisas
(Ap 2:9, 13, 15, 20; 3:1-2, 20).

3. Conforme o contexto de Apocalipse 2 e 3,vencer é ser
vitorioso sobre a geração corrompida e perversa: o
mundo, judaísmo, catolicismo e protestantismo (2:9,
13, 15, 20; 3:1-2, 20).

IV. Para sermos o testemunho de Jesus – a expressão
corporativa de Cristo na vida da igreja – temos de
ser a “família de Noé” de hoje e edificar o Cristo cor-
porativo, como a arca, que nos livrará da geração
corrompida e perversa e nos introduzirá na era vin-
doura do reino de Deus (Gn 6:8–8:3; 1Co 12:12; Fp
2:12-13; 1Pe 3:20-21):
A. A arca construída por Noé é um tipo de Cristo como a

salvação dos eleitos de Deus; a arca que hoje construí-
mos é o Cristo corporativo, a igreja, como a nossa salva-
ção da geração corrompida, perversa e maligna de hoje
(1Pe 3:20-21; 1Co 12:12, 27).

B. A vida da igreja é a arca de hoje para terminar a pre-
sente era e trazer o reino de Deus (1Co 1:2;12:12,27;1Ts
1:1, 9-10):
1. O Senhor deseja que a “família de Noé” construa a

arca e dê testemunho contra a tendência da era de
modo que Ele possa usá-la para terminar a era e tra-
zer a era do reino (Hb 11:7; Ap 11:15):
a. Noé foi salvo não apenas do juízo de Deus, mas

também da geração corrompida, perversa e ma-
ligna (Gn 6:8–8:3).

b. A salvação que Noé edificou, assegurou e des-
frutou não era a salvação meramente da perdi-
ção eterna, mas também era a salvação da
geração corrompida e maligna que o introduziu
numa nova era (6:2-3, 8, 11-14; 7:1).

2. O que edificamos na vida da igreja é o Cristo corpo-
rativo como a arca para a nossa salvação e para a
salvação dos que estão sob o nosso cuidado (1Co
12:12; 14:26; Fp 2:12-13).

C. A salvação em Filipenses 2:12 é a salvação que nos salva
da geração corrompida e perversa; essa salvação é a
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igreja como o Cristo corporativo que estamos construin-
do como a arca de hoje (1Co 1:2; 12:12; Ef 2:21-22):
1. Ter a vida adequada da igreja é não só permanecer

na base da unidade, mas também edificar a arca que
nos salvará da presente geração maligna e nos in-
troduzirá numa nova era (4:3, 16).

2. Precisamos de uma salvação que seja edificada não
por Deus diretamente, mas por cooperarmos diaria-
mente com a Sua operação interior (Fp 2:12-13).

D. Deus quer a igreja, a arca, onde podemos ser salvos da
geração maligna de hoje (At 2:40-47):
1. Deus quer salvar-nos, por meio da arca, da geração

corrompida e quer introduzir-nos no reino de Deus
para cumprir o Seu propósito eterno (Mt 6:33; 13:43;
Lc 12:32; Ap 11:15).

2. Deus importa-se se estamos ou não na arca, a vida
da igreja adequada; Ele quer que façamos parte do
Cristo corporativo, parte do testemunho de Jesus
(1Co 12:12; Ap 1:2, 9, 11, 20; 22:16).

E. Precisamos não apenas pregar o Cristo individual, mas
também edificar o Cristo corporativo, a igreja, que é a
arca de hoje; por meio desse Cristo corporativo, somos
salvos da geração corrompida e perversa (At 8:35; 1Co
12:12):
1. Enquanto os apóstolos pregavam o Cristo indivi-

dual, eles edificavam o Cristo corporativo, a arca na
qual desfrutavam a plena salvação de Deus (At 8:1,
4-5, 35; 13:1; 14:23).

2. Devemos ser fiéis e fazer a mesma coisa: pregar o
evangelho e construir a arca, pregando Cristo e edi-
ficando Cristo (1Ts 1:1,8;1Co 12:12;14:4-5,12,26).

F. Quando essa arca for edificada, o Senhor Jesus regres-
sará (Ap 19:7; 22:7, 12, 20):
1. O Senhor ainda não voltou, porque Ele ainda está

esperando que a arca seja construída (Mt 16:18,27).
2. Quando o testemunho da igreja na restauração do

Senhor estiver maduro, o Senhor Jesus regressará
(Ap 19:7; 22:7, 12, 20).

43 SEMANA 3 — ESBOÇO

Dia 6



DIA 1 Leitura de Hoje

O tema do livro de Gálatas está relacionado com o contexto
em que foi escrito. O tema é resgatar os cristãos desviados, a fim de
livrá-los da era religiosa maligna.

A presente era maligna em 1:4, de acordo com o contexto desse
livro, refere-se ao mundo religioso,ao curso religioso do mundo,à reli-
gião judaica. Isso é confirmado em 6:14-15,onde a circuncisão é consi-
derada parte do mundo – o mundo religioso, que para Paulo estava
crucificado. Aqui o apóstolo enfatiza que o propósito de Cristo ao
entregar-Se pelos nossos pecados foi resgatar-nos, retirar-nos da reli-
gião judaica, da presente era maligna. Isso equivale a libertar o povo
escolhido de Deus da custódia da lei (3:23), tirá-los do aprisco (Jo
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Suprimento Matinal

Gl
1:4

O qual Se entregou pelos nossos pecados para nos
desarraigar da presente era maligna, segundo a von-
tade de nosso Deus e Pai.

Jo
10:2-3

Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ove-
lhas. (…) As ovelhas ouvem a sua voz; e ele chama pelo
nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora.

16 Tenho ainda outras ovelhas, que não são deste aprisco;
a essas também Me é necessário conduzir; elas ouvirão
a Minha voz; então haverá um só rebanho, um só Pas-
tor.

O livro de Apocalipse abre com os sete candelabros e conclui
com a Nova Jerusalém. Ambos (…) são figuras da igreja. Os sete
candelabros são sinais das sete igrejas locais e a Nova Jerusalém é
o sinal da consumação final da igreja pela eternidade. Apocalipse
desvenda Cristo,e Cristo é expressado por meio da igreja.Portanto,
a igreja é o testemunho do próprio Jesus que é revelado neste livro.

Como vimos, o testemunho de Jesus é a igreja como a expressão,
testemunho e revelação de Jesus de uma maneira corporativa.
Para ver Jesus, temos de vê-Lo na igreja, porque Jesus é expressa-
do e revelado na vida da igreja adequada (The Testimony of Jesus,
pp. 120, 131)

10:1, 3), conforme a vontade de Deus. Assim ao iniciar a epístola,
Paulo indica o que vai abordar. Ele deseja resgatar as igrejas que
foram distraídas pelo judaísmo com sua lei e trazê-las de volta à
graça do evangelho.

Em João 10 vemos que Cristo, como bom Pastor, entrou no aprisco
para tirar de lá Suas ovelhas e conduzi-las às pastagens. O aprisco
em João 10 representa a lei ou o judaísmo como religião da lei, na
qual o povo escolhido por Deus foi mantido e guardado sob a custódia
ou tutela,até que Cristo viesse.Antes da vinda de Cristo,Deus usou o
judaísmo como aprisco para guardar Suas ovelhas. Contudo, Cristo
veio como Pastor, a fim de retirar as ovelhas daquele aprisco e con-
duzi-las às pastagens onde podem alimentar-se de Suas riquezas.

Devemos aplicar Gálatas 1:4 não só aos gálatas, mas também aos
cristãos hoje. A maioria dos cristãos é mantida em algum tipo de
aprisco religioso. (…) Em João 10 o aprisco denota o judaísmo. Em
princípio,o catolicismo e todas as denominações são apriscos.Somente
a igreja é o rebanho de Deus [v. 16]. Cristo nos trouxe de volta ao reba-
nho, e não ao aprisco. Muitos de nós podem testificar que fomos resga-
tados do aprisco e trazidos de volta ao rebanho de Deus.

Na época de João 10 o povo de Deus, as Suas ovelhas, estava no
aprisco do judaísmo. Mas como esse capítulo deixa claro, Cristo veio
para tirar Suas ovelhas do aprisco e fazer delas, juntamente com os
crentes gentios, um único rebanho, a igreja (10:16). Portanto, o aprisco
é a religião, ao passo que o rebanho é a igreja. Hoje o catolicismo e as
denominações são apriscos que confinam as ovelhas de Cristo. Ele,
porém, procura resgatá-las dos diversos apriscos religiosos e reuni-las
como um único rebanho. (Estudo-vida de Gálatas, pp. 6-9)

Não temos nada a ver com o mundo incrédulo das religiões judai-
ca, católica ou protestante. Preocupamo-nos apenas com o Jesus vivo.
Ele é a nossa vida e nós vivemos por Ele e para Ele. Esse é o testemu-
nho de Jesus que é a vida da igreja adequada (The Testimony of Jesus,
p. 38)

Leitura Adicional: The Testimony of Jesus, caps. 10-11; Estudo-vida de
Gálatas, mens. 1

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Qual é o objetivo de Satanás? O objetivo de Satanás é sistematizar
as pessoas no seu mundo e mantê-las afastadas da vontade de Deus
que é ter um Corpo para Cristo. Desde que sejamos afastados do
Corpo de Cristo, somos afastados da vontade de Deus e somos siste-
matizados no sistema de Satanás. Satanás usa o entretenimento
mundano, as coisas pecaminosas e, até mesmo, coisas religiosas para
sistematizar as pessoas e afastá-las da vontade de Deus.No tempo de
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Suprimento Matinal

Rm
12:2

E não vos conformeis a esta era, mas transformai-vos
pela renovação da mente, para que experimenteis qual
éavontadedeDeus,oqueébom,agradável eperfeito.

5 Assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em
Cristo, e individualmente membros uns dos outros.

Ap
18:4

E ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo
Meu, para que não sejais participantes dos seus peca-
dos e para que não recebais os seus flagelos.

Nossa história é uma história de sermos libertados da presente
era maligna, como mostra a palavra de Paulo em Gálatas 1:4. (…)
Paulo disse que o Senhor Jesus Cristo “Se entregou pelos nossos peca-
dos, para nos desarraigar da presente era maligna, segundo a vonta-
de de nosso Deus e Pai”. Alguns poderiam esperar que Paulo dissesse
que Cristo Se entregou pelos nossos pecados para que fôssemos liber-
tados do inferno, mas não foi isso que Paulo disse. Paulo disse que
Cristo morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar da presente
era maligna. Isso é segundo a vontade do nosso Deus e Pai.

O livro de Efésios revela que a vontade de Deus é ter a igreja
como um Corpo vivo para Cristo (1:22-23; 3:10-11). Ele não quer
uma organização, mas um organismo. A vontade de Deus não é ter
a religião judaica nem a religião do cristianismo. A vontade de
Deus é ter o Corpo orgânico de Cristo. Ele não quer a circuncisão
nem a incircuncisão. A vontade de Deus é ter uma nova criação (Gl
6:15). A nova criação é o novo homem (Cl 3:10) e o novo homem é a
igreja. (The History of the Church and the Local Churches,p.110)

Paulo, Satanás usou o judaísmo para sistematizar todos os fariseus,
escribas, sacerdotes e os principais do povo judeu. Hoje, Satanás usa
a religião do cristianismo para sistematizar muitos dentre o povo de
Deus e afastá-los da vontade de Deus, que é ter um Corpo orgânico
para Cristo.

[Romanos 12:2 fala da vontade de Deus, que] é a vida do Corpo. É
necessário entrarmos na vida do Corpo. Enquanto estivermos fora da
vida do Corpo, estamos fora da vontade de Deus. A coisa mais predo-
minante que nos mantém afastados da vontade de Deus, o Corpo de
Cristo, é a era. Portanto, não nos devemos conformar a esta era. Aos
olhos de Paulo, a religião, segundo Gálatas, era uma era, uma parte do
sistema de Satanás. Não nos devemos conformar a nenhuma religião.
Paulo disse que tinha sido libertado disso. Anteriormente, ele tinha
estado no judaísmo, ultrapassado no judaísmo os da sua idade. Ele
era um religioso “de primeira”, mas um dia o Senhor apareceu-lhe e
ganhou-o. A partir desse momento Paulo deixou de pregar o judaísmo.
Ele pregava Cristo, o fator vivo para produzir todas as igrejas.

Segunda a Timóteo e Apocalipse mostram que no fim da vida de
Paulo e de João, as igrejas tinham-se degradado. A degradação
desenvolveu-se a tal ponto que surgiu um outro sistema religioso.
Paulo foi libertado da era do judaísmo. Hoje, os verdadeiros cristãos e
buscadores de Cristo têm de ser libertados do sistema religioso do
cristianismo. O povo do Senhor tem de ouvir o Seu clamor: “Retirai-
vos dela, povo Meu…” (Ap 18:4). Esse é o chamamento para sair da
Babilônia, o sistema religioso do cristianismo.

A história entre nós tem sido uma história em que saímos comple-
tamente do cristianismo descomprometidos. (…) Temos de ser liber-
tados da presente era maligna. Temos de sair do cristianismo e
regressar ao Corpo de Cristo. A pura vida da igreja não possui o mal
transmitido pela igreja apóstata. (The History of the Church and the
Local Churches, pp. 111-113)

Leitura Adicional: The History of the Church and the Local Churches,
cap. 9; The Lord’s Recovery and the Present Situation of Religion,
caps. 1, 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

De acordo com a palavra de Paulo em 2:15, devemos ser filhos
de Deus sem defeito no meio de uma geração corrompida e perversa. A
geração na qual vivemos é corrupta,distorcida e disforme.Entretanto,
como filhos de Deus, devemos ser diferentes. Por ser filhos de Deus,
devemos ser tanto irrepreensíveis como sinceros, sem defeito.

Só podemos ser filhos de Deus tendo a vida de Deus. Que maravi-
lhoso é ter a vida de Deus! Todos os que são, de fato, filhos de Deus
precisam perceber que possuem a vida divina neles.

Juntamente com a vida divina, temos também a natureza divina
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Suprimento Matinal

At
2:40

Com muitas outras palavras deu solene testemunho, e
exortava-os, dizendo: Sede salvos desta geração per-
versa.

42 E perseveravam no ensinamento e na comunhão dos
apóstolos, no partir do pão e nas orações.

Fp
2:15

Para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus
sem defeito no meio de uma geração corrompida e per-
versa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no
mundo.

Em Atos 2:40 Pedro testificou e exortou dizendo: “Sede salvos
desta geração perversa”. “Esta geração perversa” refere-se aos ju-
deus perversos, nesta era, que rejeitaram o Cristo de Deus (v. 36) e
foram considerados por Deus como a presente era maligna. Para
os judeus perversos serem salvos da sua presente era maligna é
necessário que eles se arrependam genuinamente da sua perver-
sidade para com Deus e se voltem verdadeiramente para Deus.
Isso indica que precisam voltar-se para Deus não apenas dos seus
pecados, mas também da sua geração, da sociedade judaica, inclu-
indo a sua religião judaica.O resultado de tal salvação é a entrada
numa nova geração – a igreja.Assim,os salvos serão separados da
sociedade judaica para a igreja. Ser salvo dessa maneira implica
ser salvo da condenação de Deus e da perdição eterna para o pro-
pósito eterno de Deus e para o Seu bom prazer (Ef 3:11; 1:9). (The
Conclusion of the New Testament, pp. 1439-1440)

(2Pe 1:4). (…) Essa natureza nos deve governar e dirigir. Todas as
coisas na vida cristã estão de acordo com a natureza de Deus. Que
maravilhoso ter a vida de Deus juntamente com Sua natureza!

Como luzes ou luzeiros, os crentes brilham entre os homens nesta
geração corrompida e perversa. Na verdade não possuímos luz pró-
pria; somos luzeiros que refletem a luz do sol, Cristo. Cristo é o único
sol, e a igreja é a luz que O reflete. Louvado seja o Senhor, pois temos
uma fonte de luz para refletir! (Estudo-vida de Filipenses,pp.131-132)

Hoje, só há duas coisas na terra: a geração corrompida e o teste-
munho de Jesus. Quando Pedro se levantou no dia de Pentecostes,
a geração corrompida era a religião judaica e o testemunho de
Jesus era a igreja. Da mesma maneira, quando Paulo escreveu a
carta às igrejas da Galácia, a presente era maligna era o mundo
gentio mais a religião judaica e o testemunho de Jesus era a igreja.
Hoje, a geração corrompida é o mundanismo moderno mais o ju-
daísmo, catolicismo e protestantismo, e o testemunho de Jesus
ainda é a igreja. Hoje, quem não está na igreja como o testemunho
de Jesus está na geração corrompida. Quer uma pessoa vá aos cas-
sinos em Las Vegas, a uma sinagoga judaica, a uma catedral cató-
lica, a uma capela protestante ou a um local de reuniões de um
grupo livre, se ela não está edificada na igreja, essa pessoa está na
geração corrompida.

Não devemos estar drogados pelo mundanismo, judaísmo, catoli-
cismo nem pelo protestantismo. (…) Que todos os véus sejam retira-
dos dos nossos olhos, para que tenhamos um céu límpido acerca do
testemunho de Jesus.

Aleluia! Estamos aqui para o testemunho de Jesus! Esta não é
uma obra de pregação do evangelho,uma obra missionária,uma obra
para ensinar a Bíblia, nem uma obra para meramente edificar cris-
tãos. Este é o testemunho de Jesus. Que o Senhor nos abra os olhos e
que os céus estejam abertos para nós nestes dias. (The Testimony of
Jesus, pp. 69-70)

Leitura Adicional: The Conclusion of the New Testament, mens. 72, 131;
The Recovery of Christ in the Present Evil Age, caps. 1-2, 5

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

A igreja é o testemunho de Jesus que protesta contra a geração
corrupta, maligna e pervertida. No entanto, mesmo as igrejas, como o
testemunho de Jesus, tornaram-se corruptas. Satanás corrompeu
o testemunho de Deus nos tempos do Antigo Testamento e transfor-
mou-o no sistema do judaísmo.Depois,seguindo o mesmo princípio,ele
fez o mesmo com a igreja. Então, a partir da igreja, como o testemunho
de Jesus, Satanás criou o catolicismo, outra geração corrompida e per-
versa. Mais tarde, no tempo de Martinho Lutero, Deus levantou a
Reforma para separar o Seu povo da Igreja Católica, chamando-o para
fora da geração perversa daquele tempo (Ap 18:4). Mais uma vez,
aqueles que Deus salvou tornaram-se o testemunho de Jesus. No
entanto, novamente, várias doutrinas surgiram para dividir os cris-
tãos, primeiro, em igrejas estatais (…) e, depois, em igrejas privadas,
como (…) a igreja Batista (…) e a igreja Metodista. Hoje, também há o
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Suprimento Matinal

Fp
2:16

Expondo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo,
eu possa me gloriar de que não corri em vão nem labo-
rei em vão.

At
7:59

E apedrejavam Estêvão, que invocava o Senhor e dizia:
Senhor Jesus, recebe o meu espírito!

Ap
2:13

Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de
Satanás, e que conservas o Meu nome e não negaste a
Minha fé, mesmo nos dias de Antipas, Minha testemu-
nha, Meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás
habita.

O mundo inteiro, juntamente com os seus aspectos de increduli-
dade e religioso, está condenado por Deus. Deus usa os Seus fiéis
seguidores na Sua restauração para protestar contra a tendência
de hoje.Por isso, é uma vergonha que alguém esteja na restauração
do Senhor e ainda vá ao cinema e ostente sinais de modas moder-
nas.As pessoas na restauração do Senhor devem ser pessoas reser-
vadas, pessoas que estão completamente separadas desta geração
corrupta, perversa e condenada. (The Testimony of Jesus, p. 37)

chamado movimento carismático. (…) Essa confusão e divisão tor-
nou-se outro “ismo”: o protestantismo. Hoje, as pessoas perguntam
muitas vezes que tipo de cristãos somos. (…) Tal questão indica que o
cristianismo se tornou uma geração corrompida e perversa.

A geração de hoje é composta por quatro coisas: mundanismo,
judaísmo, catolicismo e protestantismo. Por isso, o Senhor diz: “Reti-
rai-vos dela, povo Meu” (Ap 18:4). Estamos aqui como o testemunho
de Jesus contra a presente geração corrompida e perversa composta
por estes quatro itens. (…) Somos as igrejas locais fora do munda-
nismo, judaísmo, catolicismo e protestantismo. Estamos na base da
igreja e damos testemunho contra esta geração corrupta. Tendo por
base a história do cristianismo,alguns podem estar preocupados com
a possibilidade de, um dia, mesmo as igrejas locais serem corrompi-
das por Satanás. No entanto, creio que o Senhor voltará antes que
Satanás corrompa as igrejas locais. Esta velha era acabará e nós tra-
remos a era do reino. Somos ousados ao dizer isso, porque, segundo a
Bíblia, a restauração das igrejas locais como o testemunho de Jesus é
a restauração final nesta era. As igrejas locais são preciosas, queri-
das e prevalentes. Esta não é uma obra de homens. Esta é a restaura-
ção que o Senhor faz do Seu testemunho na terra, hoje. Quem não
tomar o caminho das igrejas perderá o alvo da obra de Deus.

Segundo Apocalipse, (…) além do mundo incrédulo, (…) do judaís-
mo,do catolicismo (…) e do protestantismo,há a pura vida da igreja e o
chamamento aos vencedores (2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21). O conceito
errado acerca de vencer é que temos de vencer pequenas coisas como:
maus hábitos, o temperamento, fumar ou beber. Segundo o contexto
dos capítulos 2 e 3, no entanto, vencer é vencer a geração maligna, cor-
rupta e perversa do judaísmo, catolicismo e do protestantismo.

HojeéodiadoJesusvivoeDeusquerumpovoquevivaporesteJesus.
Tal povo será o Noé de hoje, que terminará a presente geração e introdu-
zirá a era vindoura,a era do reino. (…) O que edificamos na vida da igreja
é a arca de hoje para a nossa salvação (Fp 2:12) e para a salvação dos que
estão ao nosso cuidado. (The Testimony of Jesus, pp. 74-75, 36, 39-40)

Leituraadicional:TheTestimonyofJesus,cap.3,7;TheOvercomers,cap.4

Iluminação e inspiração:

51 SEMANA 3 — DIA 4



DIA 5 Leitura de Hoje

Filipenses 2:12 diz: “Desenvolvei a vossa salvação”. Esta não é a
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Suprimento Matinal

1Pe
3:20-21

…A longanimidade de Deus aguardava nos dias de
Noé, enquanto a arca era preparada; na qual poucas, a
saber, oito almas, foram levadas a salvo através da
água, a qual, prefigurando o batismo, agora também
vos salva…

Fp
2:12-13

Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes,
não só na minha presença, porém muito mais agora,
na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com
temor e tremor; porque é Deus quem opera em vós
tanto o querer como o realizar, para o Seu bom pra-
zer.

A arca é um tipo de Cristo como a salvação dos eleitos de Deus
(1Pe 3:20-21). Noé construiu a arca que o salvou não só do juízo de
Deus, mas também da geração corrupta e pervertida. A arca que
ele construiu terminou a velha geração e trouxe uma nova geração.
Este foi o tipo de salvação que Noé edificou. (…) Cristo como a sal-
vação dos eleitos de Deus também tem dois aspectos: o aspecto
redentor e o aspecto salvador.

O primeiro aspecto da salvação de Cristo é redimir os eleitos de
Deus da condenação e do juízo de Deus. O povo escolhido de Deus
estava sob a corrupção da geração corrompida. Por isso, eles foram
condenados por Deus e mereciam o juízo de Deus. A arca que Noé
construiu foi calafetada por dentro e por fora com betume. O
betume é uma figura do sangue redentor. (…) Por meio da Sua
morte redentora na cruz, Cristo, o nosso Redentor, redimiu-nos da
condenação eterna de Deus e do Seu juízo resolvendo o caso do
pecado que tínhamos perante Deus.

O segundo aspecto da salvação de Cristo é a salvação dos eleitos
de Deus da punição de Deus e da geração corrupta e a introdução
dos eleitos de Deus numa era renovada. (Truth Lessons – Level
Three, vol. 1, p. 42)

salvação que nos salva da perdição eterna.É a salvação que nos salva
da geração corrompida e perversa e nós temos de desenvolvê-la.

Não temos de nos sentir inquietos com essa palavra, porque o
versículo 13 diz que Deus opera em nós tanto o querer interior-
mente como o realizar exteriormente para o Seu bom prazer.Como a
operação de Deus nos motiva interiormente, nós simplesmente coo-
peramos com Ele para desenvolver a salvação que nos salva da pre-
sente geração. Ter a vida da igreja adequada não é apenas estar na
base da unidade, mas também edificar a arca, como a família de Noé
fez, para nos salvar da presente geração maligna e sermos trazidos
a uma nova era. Precisamos dessa salvação, que não é edificada
diretamente por Deus,mas por cooperarmos diariamente com a Sua
operação interior. Essa é a revelação de Deus hoje e nós temos de
vê-la.

A revelação que vem de Deus hoje é que todos nós temos de
desenvolver a salvação que nos salvará da geração corrompida, ter-
minará a era de hoje e trará a era do reino para que o propósito eterno
de Deus seja cumprido. Não é uma questão do nosso bem-estar: nossa
paz, alegria ou irmos para o céu. É uma questão de satisfazermos
Deus cumprindo o Seu propósito eterno. Amados, esta é a era para
andarmos com Deus (Gn 5:22; 6:9). Ao andarmos com Deus, construí-
mos a arca que nos salvará e que salvará os outros para cumprirmos o
propósito de Deus terminando a velha era e trazendo a nova era.Essa
é a revelação de Deus hoje que temos de ver.

Hoje,Deus não quer milhões de indivíduos salvos,o que Ele quer é
a igreja, a arca. Ele quer salvar-nos da geração perversa e introdu-
zir-nos no reino de Deus para cumprir o Seu propósito eterno.Ele não
quer saber de movimentos carismáticos ou de falar em línguas. Deus
só quer saber se estamos ou não na arca, a vida da igreja adequada.
Ele quer que façamos parte do testemunho do Seu Filho, Jesus. (The
Testimony of Jesus, pp. 48-49, 90)

Leitura adicional: Truth Lessons – Level Three, vol. 1, lição 4; The
Testimony of Jesus, caps. 4, 8; Estudo-vida de Gênesis, mens. 29

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Enquanto os apóstolos estavam pregando o evangelho, também
estavam edificando a arca, na qual desfrutariam a salvação plena.
Que era a arca? Era o Cristo corporativo. Enquanto os apóstolos esta-
vam pregando o Cristo individual, eles estavam edificando o Cristo
corporativo. Por intermédio daquele Cristo corporativo, milhares de
pessoas não somente foram salvas do julgamento de Deus, como tam-
bém daquela geração corrompida e perversa.

Hoje se somos fiéis a Deus, precisamos fazer o mesmo. Por um
lado, pregamos o evangelho; por outro, edificamos a arca. O que
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Suprimento Matinal

At
14:23

E, tendo designado presbíteros em cada igreja, e orado
com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem
haviam crido.

1Co
14:12

…Procurai alcançar a excelência, para a edificação da
igreja.

26 Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um
tem salmo, tem ensinamento, tem revelação, tem outra
língua, tem interpretação. Seja tudo feito para edifica-
ção.

Ap
22:7

Eis que venho sem demora…

A arca que Noé construiu não apenas o salvou do juízo de Deus,
mas também salvou a sua família, num total de oito pessoas,
daquela geração maligna. Isso é uma figura da salvação de Cristo
que não apenas nos livra da perdição eterna, mas também nos
salva da geração corrupta. Quem for salvo, de modo nenhum pere-
cerá. No entanto, precisamos da salvação adicional e mais elevada
que nos salva da geração corrupta. Essa salvação é o Cristo corpo-
rativo que edificamos. Temos de pregar não só o Cristo individual,
mas também temos de edificar o Cristo corporativo, a igreja. Tal
Cristo pode ser considerado a arca de hoje. Mediante tal Cristo
como a salvação, milhares de pessoas foram salvas não só do juízo
de Deus, mas também da geração corrupta e pervertida. (Truth
Lessons – Level Three, vol. 1, p. 43)

pregamos é o que edificamos. O que pregamos não é uma teoria ou
uma doutrina. Pregamos o que estamos edificando. Pela nossa vida e
obra, edificamos exatamente o que estamos pregando aos outros. Por
fim, entraremos naquilo que estamos edificando. Os outros também
podem entrar. A arca construída nos salvará desta geração conde-
nada. (…) Estamos edificando Cristo tanto quanto estamos pre-
gando. Isso significa que estamos vivendo por Ele e com Ele. Estamos
expressando Cristo. Nós nos agarramos a Ele e O vivemos. Essa é a
nossa obra de edificação.

Ao mesmo tempo, estamos construindo a igreja. A igreja é o Cristo
corporativo (1 Co 12:12) que, em certo sentido, é a arca de hoje. (…)
Embora você possa ter sido salvo há muitos anos, não estava sepa-
rado deste mundo corrupto,até que entrou na igreja.Aquela arca cor-
porativa separou você. Depois que entramos na igreja, ninguém teve
de dizer-nos para sair do mundo. Simplesmente começamos uma
vida de “igrejar”, indo às reuniões muitas vezes. Por fim o cabelo com-
prido e tantas outras coisas desta era desapareceram. Por meio do
“igrejar”, tudo desta era corrupta desaparecerá. Quem pode salvar-
nos desta era perversa? O “igrejar” pode salvar-nos. Estamos edifi-
cando a arca que pode salvar a nós e a outros desta era condenada por
Deus. (Estudo-vida de Gênesis, pp. 496-497)

Deus move-se hoje;Ele ainda trabalha.O que o Senhor hoje faz na
terra não é meramente salvar pessoas ou ajudá-las a ser espirituais.
O Senhor ainda não voltou, porque Ele ainda aguarda que a arca seja
construída. Quando a arca estiver pronta, o Senhor virá. Quando a
vida da igreja for adequada, quando o testemunho da igreja na res-
tauração do Senhor estiver maduro, o Senhor dirá: “Chegou o mo-
mento de Eu regressar”. A vida da igreja adequada será o trampolim
para o Senhor voltar. Estamos aqui com um propósito para o nosso
Deus de propósitos. Esse propósito é levado a cabo na vida da igreja.
(The Building of the Church, p. 34)

Leitura adicional:Estudo-vida de Gênesis,mens.30-31;The Building of
the Church, cap. 2

Iluminação e inspiração:
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HINO Hymns, n.º 1268
(Tradução literal sem rima nem métrica)

1 Quando Noé construiu a arca que Deus lhe ordenou
Muitos outros observaram, ninguém o escutou.
Mas Noé ouviu a voz de Deus e a Ele obedeceu;
A arca tinha de construir e nem um dia perdeu.

O testemunho de Jesus, nas igrejas hoje vemos
Em cada localidade, a arca do testemunho temos.

2 Maligna e perversa era aquela geração
A impiedade sobre a terra chegou à total degradação.
Mas firme contra aquela era Noé permaneceu,
A arca do testemunho edificou, e nunca a visão perdeu.

3 Muitos havia, então, que diziam a Deus adorar;
Serviam-No e sacrificavam, mas era de estranhar:
Escarneciam e desdenhavam do que Deus mais desejava.
A esta era pertencia o seu coração, ao qual o diabo

governava.

4 Um dia a arca foi terminada e oito almas nela entraram
Deus fechou a porta, os céus abriram-se e a chuva

derramaram.
Choveu, mas Noé não se preocupou, pois na arca

seguro estava
Quando a terra foi inundada, acima de tudo ele navegava.

5 A arca era o testemunho de Deus na terra de então,
Deus tinha um homem corporativo mediante o qual a Sua

luz podia brilhar
Ele precisava de algo pelo qual fosse plenamente expressado
E agora é na igreja local que Deus é manifestado.

6 Cuidado! Que esta era não te afaste do desejo de Deus.
O testemunho de Jesus deve arder no coração dos filhos Seus.
A arca e o testemunho verdadeiro de Deus, as igrejas

locais são
Por isso, deixemos esta era e de novo consagremos o nosso

coração.
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