
ESBOÇOA revelação e experiência do
testemunho de Jesus (2)

Leitura bíblica: Ap 12:1-17; 14:1-5, 14-16; 15:2-4

III. O testemunho de Jesus é a mulher resplandecente,
que representa todo o Corpo dos redimidos de Deus,
com seu filho varão, que representa os vencedores
como a parte mais forte do povo de Deus (Ap 12:1-17):
A. O povo de Deus que produz os vencedores (o filho varão)

é cheio de luz, mostrando que os vencedores de Deus são
luzeiros, brilhando por todas as gerações (vv. 1-5; Ct
6:10; Jo 8:12; Mt 5:14; Pv 4:18; cf. Gn 1:16-17):
1. Os fiéis seguidores de Cristo são estrelas brilhantes

e vivas, aqueles que seguem Cristo como a estrela
brilhante e viva (Mt 2:2-12; Mq 5:2; Dn 12:3):
a. As estrelas vivas seguem a visão celestial, viva,

atualizada e instantânea de Cristo como a cen-
tralidade e universalidade da economia de Deus
(At 26:16-19).

b. As estrelas vivas são aqueles que abençoam o
povo de Deus; quanto mais louvamos o Senhor
pelo povo de Deus e falamos bem deles por fé,
mais nos colocamos sob a bênção de Deus (Nm
24:9; Gn 12:2-3; 22:17).

c. As estrelas vivas dão atenção à palavra profé-
tica das Escrituras “como a uma lâmpada que
brilha em lugar escuro”, de maneira que Cristo
como a estrela da manhã nasça em seu coração
(2Pe 1:19; Jo 6:63; Ap 2:28).

d. As estrelas vivas desfrutam o Espírito sete
vezes intensificado e são enchidas por Ele para
torná-las intensamente vivas e brilhantes para
a edificação de Deus (3:1; 4:5; 5:6).

e. As estrelas vivas são os mensageiros das igre-
jas, aqueles que desfrutam e experimentam o
Cristo pneumático como o Mensageiro de Deus
e como a mensagem nova de Deus para eles
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dispensarem o Cristo novo e atual ao povo de
Deus para o testemunho de Jesus (Ap 1:20; 2:1;
Ml 3:1-3).

f. As estrelas vivas têm “grandes resoluções de
coração” e “grandes esquadrinhações do cora-
ção”; elas são amantes de Deus que são como “as
estrelas (…) desde a sua órbita” para lutarem
juntas com Deus contra Seu inimigo de manei-
ra que sejam “como o sol quando se levanta no
seu esplendor” (Jz 4:4; 5:15-16 – VRC, 20, 31;
Dn 11:32; Mt 13:43).

2. A lua representa a igreja,a esposa de Cristo;a igreja
brilha na noite escura desta era refletindo a luz de
Cristo como o sol (Fp 2:15; Ct 6:10).

3. Cristo é o Sol da justiça que se levanta com cura em
Suas asas, curando-nos e nos reconstituindo Con-
sigo mesmo para que possamos brilhar como o sol no
reino de nosso Pai (Ml 4:2; Mt 13:43):
a. Cristo como a luz brilhante está no santuário –

em nosso espírito e na igreja; quando exercita-
mos nosso espírito e vivemos na igreja, o cami-
nho de Deus fica claro para nós e recebemos
revelação divina e explicação para todos os nos-
sos problemas (Sl 77:13; 73:17).

b. A vereda dos crentes vencedores é como a luz da
aurora, que brilha mais e mais até ser dia per-
feito (Pv 4:18; Jo 1:5).

B. O filho varão representa os vencedores que revestem-se
de Cristo como as armas da luz para lutar contra Seu
inimigo e introduzir o reino de Deus (Ap 12:5-11; Rm
13:11-14):
1. A maneira de nos tornarmos o filho varão é sermos

fortalecidos no homem interior, sermos fortalecidos
para experimentar as riquezas de Cristo e sermos
fortes revestindo-nos de toda a armadura de Deus
orando-lendo a palavra matadora (Ef 3:16,18;6:10-11,
17-18; Ap 1:16; 19:13-15).

2. “Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e
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por causa da palavra do testemunho, e não amaram
a própria vida da alma até a morte” (12:11).

3. Davi tipifica o Cristo guerreando entre sofrimentos,
e Abigail tipifica a igreja que é uma com o Cristo
guerreiro para lutar pelo reino de Deus em meio aos
sofrimentos (Mt 12:3; 1Sm 25:42):
a. O primeiro marido de Abigail, Nabal (que signi-

fica tolo), representa nosso velho homem e mos-
tra quão maligno é o nosso velho homem ao
abandonar Cristo; Nabal desprezou, rejeitou e
se opôs a Davi quando este estava desamparado
(1Sm 25:10-11, 25; Rm 7:1-6; cf. Pv 1:7; 13:20).

b. Quando nossa natureza corrupta, que aban-
dona, rejeita e despreza Cristo, é abatida, nos
tornamos a companheira idônea de Cristo que
O segue em meio aos sofrimentos, lutando pelo
reino de Deus (1Sm 25:36-42; Ap 1:9).

IV. O testemunho de Jesus são as primícias, que repre-
sentam os vencedores arrebatados antes da grande
tribulação, e a colheita, que representa a maioria
dos crentes arrebatados no final da grande tribula-
ção (14:1-5, 14-16):
A. Em Sua primeira vinda para a terra, o Senhor semeou a

Si mesmo em Seus crentes; todos os crentes, desde
então, que O receberam como a semente da vida torna-
ram-se a lavoura de Deus, Sua plantação, na terra (Mt
13:3-8, 24; 1Co 3:9):
1. Os vencedores, como os primeiros a amadurecer na

lavoura de Deus, serão colhidos (arrebatados) antes
da grande tribulação como primícias para Deus e
para o Cordeiro (Ap 14:1-5).

2. A maioria dos crentes amadurecerá com a ajuda dos
sofrimentos na grande tribulação e estarão madu-
ros no final da grande tribulação (Ap 14:15).

B. O arrebatamento é principalmente não para o nosso
desfrute, mas para o desfrute de Deus; precisamos nos
preparar para ser arrebatados não para a nossa alegria,
mas para o cumprimento do propósito de Deus (Ap 12:5,
7-11; 14:1, 4b; 19:7).

SEMANA 5 — ESBOÇO 80

Dia 5

C. O significado do arrebatamento é ser levado à presença
do Senhor; para ser levados à presença do Senhor, preci-
samos estar em Sua presença hoje (2Co 2:10; 1Jo 1:3).

D. O arrebatamento dos vencedores é para derrotar o ini-
migo e satisfazer a Deus; o Senhor precisa do filho varão
para lutar contra Seu inimigo, mas Ele precisa ainda
mais das primícias para Sua satisfação (Ap 14:1, 4b; cf.
Ct 8:6, 13-14).

E. As primícias são os primeiros a chegar à maturidade na
lavoura de Deus (Cl 2:19; Hb 5:14–6:1; Ef 4:13; Fp 3:15;
cf. Lc 21:36).

F. As primícias são arrebatadas à casa de Deus em Sião
como o desfrute revigorante para a satisfação de Deus
(Êx 23:19a; Lv 23:10).

G. Sermos arrebatados depende de estarmos maduros na
vida divina por andarmos com Deus, tomando-O como
nosso centro e tudo, e fazendo tudo segundo Sua revela-
ção e orientação (Gn 5:22-24; Hb 11:5-6).

V. O testemunho de Jesus são os vitoriosos em pé sobre
o mar de vidro, significando os vencedores tardios
que passarão pela grande tribulação e vencerão o
Anticristo e a adoração do Anticristo (Ap 15:2-4):
A. Os vencedores tardios cantam o cântico de Moisés (indi-

cando o julgamento triunfante de Deus sobre o inimigo
do Seu povo), e o cântico do Cordeiro (indicando a reden-
ção de Cristo experimentada pelo povo de Deus na pre-
sença do seu inimigo) (v. 3a; Êx 15:1-18).

B. Os vencedores tardios louvam a Deus por Suas obras e
Seus caminhos, isto é, por Seus atos e Seus princípios; os
caminhos de Deus são justos em Seus princípios e verda-
deiros em Suas promessas, enquanto Suas obras são
grandes em manifestação e maravilhosas em natureza
(Ap 15:3b-4; Sl 103:7; cf. 107:10-20).
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DIA 1 Leitura de Hoje

Juízes 5:15-16 fala de “grandes resoluções do coração” e “grandes
esquadrinhaçõesde coração”(VRC).Nasituação miserávelde Israel,nin-
guém esquadrinhava o seu coração.Mas o povo precisava que o seu cora-
ção fosse esquadrinhado e precisava fazer grandes resoluções nos seus
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Suprimento Matinal

Ap
1:20

Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na Minha
mão direita (…): as sete estrelas são os mensageiros das
sete igrejas…

12:1-2 E foi visto um grande sinal no céu: uma mulher vestida
do sol, com a luz debaixo dos pés e uma coroa de doze
estrelas na cabeça; e, estando grávida, gritava, sentindo
as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz.

Dn
12:3

Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o ful-
gor do firmamento;e os que a muitos conduzirem à jus-
tiça, como as estrelas, sempre e eternamente.

Se formos ao (…) livro de Apocalipse, veremos duas coisas: em
primeiro lugar, veremos que o Senhor Jesus é (…) a estrela da
manhã; em segundo, veremos que todos os mensageiros das igrejas
são estrelas. Aqui, temos de compreender que os mensageiros são
(…) o povo espiritual que tem responsabilidade espiritual na igreja
– eles são as estrelas. (…) Agora, onde está a estrela? (…) A estrela
hoje está na igreja. (…) Para ver a estrela hoje, não é necessário
olharmos para o céu,não é necessário fazer o que os magos fizeram.
Hoje,a estrela está na igreja e entre as igrejas.A raiz e a geração de
David, o Filho de Deus bem como o Filho do homem, Jesus Cristo
como a estrela da manhã, anda hoje entre as igrejas locais. Aonde
devemos ir para ver a estrela? Às igrejas locais.

A estrela não é apenas o próprio Cristo, mas os Seus seguidores,
aqueles que brilham nas igrejas, também o são.Em Atos e nas epís-
tolas os líderes tinham o nome de presbíteros ou supervisores, mas
no último livro da Bíblia são as estrelas.Agora,não se trata de uma
questão de título ou posição, mas é uma questão de resplandecer.
Todos os que estão vivos nas igrejas locais devem ser estrelas res-
plandecentes. (Finding Christ by the Living Star, pp. 22-24)

coraçõesparase levantareseguirosoutrospara lutarpeloreinodeDeus.
Podemos aplicar isso à nossa prática dos grupos vitais, hoje. Para os

grupos vitais é necessário haver muita oração com arrependimento.
Quando oramos, espontaneamente, o nosso coração é esquadrinhado, o
que resulta na resolução de viver para o Senhor e lutar pelo Senhor
segundo a necessidade atual na Sua restauração. Precisamos fazer uma
resolução perante o Senhor, especialmente, no que diz respeito a ganhar
pessoasparaoSeuaumento.Issosão“asgrandesresoluçõesdecoração”.

Juízes 3:12-13 diz que o SENHOR deu poder aos inimigos de Israel,
mas 4:6-16 revela que o SENHOR lutava por Israel. Isto mostra que
Deus é um Deus de encarnação. Deus quer que o homem una-se com
Ele para Ele se mover. Se Israel não tivesse lutado, Deus não teria
lutado por eles. Contudo, porque Israel lutou sob a direção de Débora
numa ordem adequada, Deus lutou por eles. O mesmo princípio se
aplica a nós hoje. Se não sairmos para ganhar pecadores, Deus tam-
bém não sairá,mas se nós formos,Deus também irá.No entanto,para
irmos desta maneira o nosso coração precisa ser esquadrinhado e
temos de fazer uma resolução no nosso coração. Deus não fará nada
até que nos tornemos ativos em esquadrinhar o nosso coração e em
fazer resoluções no nosso coração. Essa é a maneira de travar a bata-
lha, a maneira de pregar o evangelho e a maneira de ganhar pecado-
res para que eles se tornem membros de Cristo.

Juízes 5:31b diz: “Porém os que o amam sejam com o sol quando
sai na sua força”. O sol sair na sua força significa que resplandece em
esplendor, brilhantemente e gloriosamente. Precisamos de esquadri-
nhações, resoluções e de levantar-nos para brilhar como o sol. Se
todas as igrejas fossem assim, certamente desfrutariam a vitória.
Que todos os queridos santos na restauração do Senhor tenham
grandes esquadrinhações de coração e façam grandes resoluções e
que todos,por amarem o Senhor,se levantem como o sol para resplan-
decer brilhantemente. (Life-study of Judges, pp. 16-17)

Leitura adicional: Estudo-vida de Apocalipse, mens. 34-35; Finding
Christ by the Living Star; Life-study of Jugdes, mens. 4; A Blessed
Human Life, cap. 3; The Testimony of Jesus, caps. 9, 11

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

A lua é a igreja.No sonho de José,seu pai foi comparado ao sol, sua
mãe à lua e seus irmãos às estrelas (Gn 37:9). A igreja é a noiva, a
esposa de Cristo.Portanto,a lua é uma figura da igreja (cf.Ct 6:10).

Na era da igreja há noite e,durante a noite,não podemos receber a
luz solar, a luz de Cristo, diretamente. Precisamos da reflexão. Preci-
samos da lua para refletir a luz do sol. Precisamos da igreja para
refletir a luz de Cristo. Sem a igreja, é-nos difícil ver a luz de Cristo.
Quando nos achegarmos à igreja e ela não estiver na minguante cer-
tamente receberemos luz.

Louvado seja o Senhor! Hoje, se não temos lua cheia, pelo menos
temos uma crescente cheia. Nas igrejas, não deveríamos esperar
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Suprimento Matinal

Ml
4:2

Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o
sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas;saireis e
saltareis como bezerros soltos da estrebaria.

Mt
13:43

Então os justos resplandecerão como o sol no rei de
Seu Pai…

O sol indica Cristo e também os santos que brilharão como o
sol no reino. Malaquias 4:2 diz que Cristo é o Sol da justiça. Em
Suas asas (isto é, em Seu brilhar) há a cura da morte. Sem o Seu
brilhar, há morte; quando o Seu brilhar aparece, é-se curado da
morte. Lucas 1:78-79 diz que o nascimento de Cristo foi o verda-
deiro sol nascente para a humanidade. Mateus 4:16 diz-nos que,
quando Cristo veio ao mar da Galiléia, Ele apareceu como a
grande luz. As pessoas que estavam em trevas viram uma grande
luz. A luz brilhou sobre os que estavam na região e sombra da
morte. Aquela luz era Jesus. Mateus 13:43a nos diz que os santos
vencedores brilharão como o sol no reino futuro. Embora possa-
mos ser uma estrela hoje, é ainda muito cedo para brilharmos
como o sol. Para isso, devemos esperar até o dia da restauração.
No reino, muitos santos brilharão como o sol. Hoje Cristo é o sol;
amanhã, os santos vencedores também serão o sol. (Estudo-vida
de Gênesis, p. 59)

ver gigantes espirituais. Se há gigantes, significa que a lua está min-
guando.Quando a lua cresce,as estrelas não ficam tão evidentes.Não
quero ser uma grande estrela, mas um pequeno irmão. Quando
temos a lua, há pouca necessidade de estrelas.

Se formos ao sol e pedirmos luz durante a noite, seremos néscios.
O sol nos dirá: “Não venha a mim. Vá ao meu reflexo. Vá à igreja, se
você quiser a luz que sai de mim. A igreja reflete a minha luz”. Preci-
samos lembrar-nos de que esta é a noite; o dia ainda não chegou. Pre-
cisamos da igreja. O Espírito fala às igrejas: “Quem tem ouvidos para
ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas” (Ap 3:22). Precisamos ir às
igrejas e receber indiretamente a luz do sol.

Se você verificar com muitos santos, eles lhe dirão que não cres-
ceram até que entraram na igreja. Quando nós, sinceramente, vol-
tamos o nosso coração à igreja, recebemos indiretamente a luz
adequada de Cristo. Como muitos podem testificar, sempre que fica-
mos aborrecidos com a igreja e viramos as nossas costas a ela, fica-
mos em trevas absolutas. Quando você vira as costas para a lua
durante a noite, a sua face estará em trevas. Todavia quando nos
voltamos para a igreja e somos um com ela, o brilho vem imediata-
mente.

Alguns podem dizer que enfatizamos muito a igreja e negligencia-
mos Cristo. Mas como poderia a luz brilhar sem a luz do sol? Sem
Cristo,a igreja não tem luz.O brilho da lua durante a noite é simples-
mente um reflexo da luz solar.A luz da igreja é totalmente um reflexo
de Cristo. As pessoas que falam muito a respeito de Cristo, sem
entrar em contato com a própria igreja,acharão difícil obter a luz real
e prática para o crescimento de vida. (…) Quanto mais vida da igreja
tivermos, mais de Cristo ganharemos, mais luz receberemos e mais
crescimento de vida experimentaremos. (Estudo-vida de Gênesis,
pp. 59-62)

Leitura adicional:Estudo-vida de Gênesis,mens.5;Crystallization-study
of the Song of Songs, mens. 11; The Conclusion of the New Testament,
mens. 113; Life-study of Exodus, mens.7; Life-study of Malachi, mens.
32-33

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Em Efésios 3:18 Paulo continua a orar: “sejais plenamente capazes
de compreender, com todos os santos,qual é a largura, e o comprimento,
e a altura,e a profundidade”. (…) Precisamos ser fortalecidos com poder
para conhecer as dimensões das riquezas do nosso Cristo.Para sermos o
filho varão,precisamos não só ser fortalecidos em nosso homem interior,
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Suprimento Matinal

Ef
3:16-18

Para que,segundo a riqueza da Sua glória,vos conceda
que sejais fortalecidos com poder,mediante o SeuEspí-
rito no homem interior, para que Cristo habite em
vosso coração pela fé,para que vós,estando arraigados
e alicerçados em amor, sejais plenamente capazes de
compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o
comprimento, e a altura, e a profundidade.

6:10-12 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força
do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do
diabo; pois a nossa luta não é contra sangue e carne, e
sim contra os principados, contra as autoridades, con-
tra os dominadores deste mundo de trevas, contra as
forças espirituais do mal nas regiões celestiais.

Em Apocalipse 12 [temos] a visão da mulher com sua parte mais
forte, o filho varão, lutando contra o inimigo por meio da palavra.
No livro de Efésios também temos a mulher. Como todos sabemos
Efésios é um livro sobre a igreja, que é a maior parte da mulher em
Apocalipse 12. Em Efésios, essa mulher é a esposa de Cristo.

Em Efésios 3:16, Paulo orou para que o Pai nos concedesse,
“segundo a riqueza da Sua glória (…) que sejais fortalecidos com
poder, mediante o Seu Espírito no homem interior”. Esse fortaleci-
mento ocorre em nosso homem interior, o qual é o nosso espírito
regenerado, habitado interiormente pelo Espírito Santo. Quanto
mais somos fortalecidos em nosso homem interior, mais nos torna-
mos a parte mais forte dentro da mulher. (Estudo-vida de Apoca-
lipse, pp. 613-614)

mas também nutridos com todas as riquezas de Cristo.Além disso,Efé-
sios 6:10 diz-nos: “Sede fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder”.
De acordo com esse capítulo,a maneira de ser forte é revestir-se de toda
a armadura de Deus (vv. 11, 13), a qual é o Cristo todo-inclusivo. Reves-
tir-se com toda a armadura de Deus é revestir-se do Cristo todo-inclu-
sivo sobre nós. Cada aspecto do Cristo todo-inclusivo deve tornar-se
nossa cobertura. Desse modo, (…) vemos que a maneira de tornar-se a
parte mais forte dentro da mulher é ser fortalecido em nosso homem
interior, ser fortalecido com poder para experienciar as riquezas de
Cristo, e ser forte revestindo-se do Cristo todo-inclusivo como nossa
armadura. Conseqüentemente, no livro de Efésios encontraremos os
aspectos tanto da mulher como do filho varão.

No livro de Efésios temos também a guerra contra as trevas espiri-
tuais, contra os principados e potestades nas regiões celestes (Ef 6:12).
Essas potestades malignas são,é claro,os poderes do inimigo,Satanás.
Portanto, neste livro vemos não só a mulher e o filho varão, mas igual-
mente a terceira parte, Satanás, a serpente. Efésios revela que uma
guerra está sendo travada entre a parte mais forte dentro da mulher e
o inimigo e, além do mais, que essa luta é travada pela oração. O modo
pelo qual o filho varão luta contra o inimigo é pela oração. Por fim, o
livro inteiro de Efésios nos leva a um clímax – vigiar e orar.

De acordo com Efésios 6:17-18 a maneira de lutar é tomar a pala-
vra de Deus por meio de toda a oração. Não devemos ter simples-
mente uma única maneira de orar, mas todas as maneiras de oração,
exercitando nosso espírito a orar de várias maneiras para tomar a
palavra de Deus. Esse trecho da Bíblia fala a respeito de orar-ler,
sobre tomar a palavra de Deus por meio de toda a oração. Não é de
nenhum proveito lutar contra o inimigo com os nossos próprios pen-
samentos e palavras.Não podemos usar a nossa mente ou eloqüência
para travar a batalha contra ele. A maneira mais eficaz de guerrear
contra o inimigo é orar-ler a Palavra. (…) Se fizer assim, você será
capaz de testificar que está se tornando a parte mais forte dentro da
mulher. (Estudo-vida de Apocalipse, pp. 614-615)

Leitura Adicional: Estudo-vida de Apocalipse, mens. 45

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Muitos lêem a Palavra de um modo seletivo, tomando o que vai ao
encontro de suas opiniões e rejeitando tudo o que não vai. O orar-ler
genuíno, pelo contrário, é tomar a palavra em si mesma e deixá-la
matar nossas opiniões. Efésios 6 diz-nos a maneira de orar-ler. É
tomar a Palavra por meio de toda oração. (…) Toda vez que temos
algum orar-ler prático, nossas opiniões são levadas à morte.
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Suprimento Matinal

Ap
12:11

Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por
causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a
própria vida da alma até a morte.

Ef
6:13-18

Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que pos-
sais resistir no dia mau e, tendo feito tudo, permanecer
firmes. Portanto, permanecei firmes, tendo cingido vos-
sa cintura com a verdade e vestido a couraça da justiça
e calçado os pés com o firme fundamento do evangelho
da paz; além disso tudo, tendo tomado o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados
do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada
do Espírito,o qual é a palavra de Deus,por meio de toda
oração e súplica, orando em todo tempo no espírito e
para isto vigiando com toda perseverança e súplica por
todos os santos.

A palavra em Efésios 6 é principalmente para mortificação. (…)
[Esta palavra] é uma espada. Uma espada (…) mata. Mas essa
espada não o mata – ela mata o inimigo e todas as coisas negativas
dentro de você. Se quisermos lutar contra os principados e potesta-
des nas regiões celestiais, devemos primeiramente matar todos os
“bichos” dentro de nós. (…) Os “bichos” que mais precisam ser mor-
tificados são nossas opiniões. (…) Se quisermos ser a parte mais
forte da mulher, lutando contra o inimigo pela oração, precisamos
tomar a palavra de Deus renunciando a toda opinião. Em outras
palavras, a maneira de se tomar a palavra de Deus pelo orar-ler
é ter mortificadas as nossas opiniões. (Estudo-vida de Apocalipse,
p. 616)

A palavra que tomamos pelo orar-ler matará todo elemento nega-
tivo em nosso ser.Quanto mais esses elementos negativos forem mor-
tificados, mais seremos equipados com a armadura de Deus. Depois
que formos assim equipados, seremos capazes de decolar do chão e
lutar contra os principados e potestades nas regiões celestes.Por isso,
a maneira de travar a batalha como o filho varão é encontrada em
Efésios 6. (Estudo-vida de Apocalipse, pp. 617-618, 621)

Davi é o tipo mais completo de Cristo revelado no Antigo Testa-
mento e abrange o maior período de tempo. O Novo Testamento tam-
bém revela claramente que Davi tipifica Cristo (Mt 12:3). Portanto, a
mulher de Davi é um tipo da igreja. Davi teve pelo menos três mulhe-
res: uma era Mical, a filha de Saul (1Sm 18:27b), outra era Ainoã
(25:43). Estas duas, contudo, não têm quaisquer características que
tipifiquem a igreja. Só Abigail (v. 42) tem uma característica que tipi-
fica a igreja.

Davi tipifica o Cristo que luta no meio dos sofrimentos; assim, a
sua esposa Abigail tipifica a igreja guerreira no meio dos sofrimen-
tos. A partir de 1 Samuel 25, Abigail esteve sempre ao lado de Davi, o
guerreiro, e seguiu-o nas suas batalhas. Portanto, ela tipifica a igreja
guerreira, que luta pelo reino de Deus no meio dos sofrimentos.

Abigail teve um primeiro marido. (…) O seu primeiro marido mos-
tra como o nosso velho homem é maligno ao abandonar Cristo.Nabal,
que significa “louco” (25:25), foi o primeiro marido de Abigail. Nabal
desprezou, rejeitou e opôs-se a Davi quando ele não tinha nada (vv.
10-11). Isto tipifica que a nossa natureza rejeita Cristo, despreza
Cristo e opõe-se a Cristo. Um dia, no entanto, Nabal foi ferido e mor-
reu. Isto deu a Abigail a oportunidade de se tornar mulher de Davi.
Isso indica que quando a nossa natureza corrupta, que abandonou
Cristo, rejeitou Cristo e desprezou Cristo, foi ferida, nós tornamo-nos
o complemento de Cristo que segue Cristo no meio dos sofrimentos e
luta pelo reino de Deus. (Three Aspects of the Church, Book 1: The
Meaning of the Church, p. 106)

Leitura Adicional: Three Aspects of the Church, Book 1: The Meaning of
the Church, cap. 8

Iluminação e inspiração:
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Após as primícias, em Apocalipse 14, temos a messe [v. 15]. (…) A
messe estará amadurecida perto do fim da grande tribulação. Será
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Suprimento Matinal

Ap
14:1

Então olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião,
e com Ele cento e quarenta e quatro mil, que traziam
escrito na testa o Seu nome e o nome do Seu Pai.

4 …Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer
que Ele vá. Estes foram comprados dentre os homens
como primícias para Deus e para o Cordeiro.

15 Outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz
para Aquele que estava sentado sobre a nuvem: Envia
a Tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, porque
a seara da terra está madura!

A igreja não é apenas o candelabro resplandecente e o filho
varão que luta, mas também um campo que produz uma messe que
precisa crescer e tornar-se madura. Toda lavoura que ainda está
verde é muito tenra para ser colhida, mas uma vez que a lavoura
tenha amadurecido no campo, será colhida imediatamente.

Aquela parte da lavoura que amadurece primeiro é chamada pri-
mícias. As primícias serão arrebatadas para Sião nos céus, antes da
grande tribulação.Como Apocalipse 14:4 indica,as primícias são “os
que seguem o Cordeiro por onde quer que Ele vá”. Sendo as primí-
cias, são arrebatados para a casa de Deus em Sião como o desfrute
cheio de frescor para Deus.Isso é para a satisfação de Deus.Segundo
a figura do Antigo Testamento, as primícias da colheita amadure-
cida não eram levadas para o celeiro,mas introduzidas no templo de
Deus (Êx 23:19). Isso indica que os primeiros vencedores serão leva-
dos até a casa de Deus no céu para o Seu desfrute. O arrebatamento
não é principalmente para o nosso desfrute, mas para o de Deus. O
arrebatamento é para derrotar o inimigo e satisfazer a Deus. Preci-
samos ser não somente os candelabros de hoje, mas também o filho
varão para lutar contra o inimigo de Deus e as primícias de hoje para
satisfazer o desejo de Deus. (Estudo-vida de Apocalipse, p. 36)

arrebatada para o ar,onde Cristo estará sobre a nuvem.Por que a messe
será deixada para passar pela grande tribulação? Porque campos ver-
des, não amadurecidos, precisam da luz forte do sol para amadurecer.
Em certo sentido,a grande tribulação será a luz forte do sol que amadu-
recerá todos os santos que não estiverem prontos antes da tribulação.
Simplificando, se hoje você não desistir do mundo e viver para Cristo,
Ele o deixará na terra para passar pela grande tribulação.Naquela oca-
sião, com toda a certeza você desistirá do mundo e perceberá que a
melhor maneira de viver é viver para Cristo. Todos os filhos de Deus
devem fazer isso, caso contrário, nunca poderão amadurecer. Se você
não crê nas minhas palavras, peço-lhe que aguarde. Talvez sinta que o
mundo é tão atraente para desistir dele. Se for assim o Senhor pode
dizer: “Uma vez que você ama tanto o mundo, deixo-o no mundo e o
deixo descobrir se ele é realmente atraente”.O Senhor,então,sacudirá o
mundo, e, por fim, você dirá: “Senhor, eu me arrependo”. Tal arrependi-
mento, entretanto, pode ser muito tardio. Não espere até que a grande
tribulação venha para arrepender-se.Arrependa-se agora.Mais cedo ou
mais tarde, todo verdadeiro cristão precisa arrepender-se. Tenho plena
convicção de que,por fim, toda pessoa salva perceberá que o mundo não
é atraente,mas nocivo.Quanto mais você ama o mundo,mais é envene-
nado por ele.O mundo está em inimizade com Deus e todos nós devemos
desprezá-lo. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor levá-lo-á a perceber
quanto Ele odeia este mundo. Dia virá quando todos nós estaremos
amadurecidos. Mas não diga: “Não me importo em estar amadurecido.
Uma vez que sou salvo, tudo estará bem”. Você pode ser capaz de argu-
mentar comigo com sua vontade forte e obstinada, mas dia virá quando
perceberá que precisa amadurecer. Advirto-o a não aguardar a cei-
fa. Pela Sua graça, apresente-se para ser uma parte das primícias.
(Estudo-vida de Apocalipse, pp. 37-38)

O princípio do arrebatamento (…) é ser maduro em vida andando
com Deus. Enoque andou com Deus por trezentos anos, e Deus o
tomou (Gn 5:22-24). (Estudo-vida de Gênesis, p. 427)

Leitura Adicional: Estudo-vida de Apocalipse, mens. 3, 46; Estudo-vida
de Gênesis, mens. 26

Iluminação e inspiração:
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Apocalipse 15:3 diz que os vencedores tardios “cantavam o cântico
de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro” (Ap 15). O cânti-
co de Moisés registrado em Êxodo 15:1-19 louva a Deus pela vitória
sobre as forças de Faraó, pelo seu livramento triunfante por meio das
águas julgadoras do Mar Vermelho.Moisés e os filhos de Israel canta-
ram aquele cântico na praia do mar Vermelho. Agora, esses vencedo-
res tardios cantam outra vez esse cântico sobre o mar de vidro,
indicando que são vitoriosos sobre o poder do anticristo,que é julgado
por Deus com o fogo do mar de vidro (19:20). O cântico de Moisés
indica o julgamento triunfante de Deus sobre o inimigo do Seu povo,
ao passo que o cântico do Cordeiro indica a redenção de Cristo experi-
enciada pelo povo de Deus na presença do seu inimigo. Assim, o cân-
tico de Moisés louva a Deus pelo Seu julgamento negativamente, e o
cântico do Cordeiro louva-O pela redenção de Cristo positivamente.
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Suprimento Matinal

Ap
15:2-3

Vi como que um mar de vidro, mesclado com fogo, e os
que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu
nome; estavam em pé sobre o mar de vidro, tendo har-
pas de Deus.E cantavam ocânticode Moisés,oservode
Deus, e o cântico do Cordeiro…

Podemos chamar os que são mencionados em Apocalipse 15:2 de
vencedores tardios,os crentesque passampela maiorparte da grande
tribulação e vencem o anticristo e sua adoração. Esses são os mencio-
nados em 14:12 e 13, que serão martirizados sob a perseguição do
anticristo e ressuscitarão para reinar com Cristo no milênio (20:4).

Os vencedores tardios vencerão a besta, a sua imagem e o núme-
ro do seu nome. Embora eles sejam mortos pelo anticristo, aos olhos
de Deus eles são vitoriosos.

Em Apocalipse 15:2, o apóstolo João viu “como que um mar de
vidro, mesclado com fogo”. O fato de os vencedores tardios estarem
de pé sobre o mar de vidro também significa que estão acima de
todo julgamento de Deus, o qual nada tem a ver com eles. (Estudo-
vida de Apocalipse, pp. 665-666)

Os vencedores tardios estão posicionados para ficar em pé sobre o
mar de vidro por causa do julgamento de Deus sobre o inimigo e por
causa da redenção de Cristo a Seu povo. (…) A experiência deles nes-
sas duas coisas tornar-se-á dois tipos de cântico.

Ao cantarem o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, os vence-
dores tardios dirão: “Grandes e maravilhosas são as Tuas obras,
Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os Teus cami-
nhos, ó Rei das nações…” (15:3-4). Aqui vemos que os vencedores tar-
dios louvarão as obras de Deus e os Seus caminhos.

Muitos não são capazes de diferenciar as obras de Deus dos cami-
nhos de Deus.Suas obras são Seus atos,que são grandes em manifesta-
ção e maravilhosos em natureza. As obras de Deus aqui referem-se
principalmente ao Seu julgamento sobre o anticristo.Todos aqueles jul-
gamentosserão grandesemmanifestação e maravilhososemnatureza.

As obras de Deus são os Seus atos,ao passo que os Seus caminhos
são os Seus princípios governantes. Moisés conhecia os caminhos de
Deus, mas os filhos de Israel conheciam apenas os Seus atos (Sl
103:7). Os caminhos de Deus são justos em Seus princípios e verda-
deiros em Suas promessas. Se você conhecer os caminhos de Deus,
não precisará esperar para ver Suas obras. Embora Suas obras não
tenham vindo ainda, você sabe que elas virão, porque conhece os
princípios governantes pelos quais Deus faz as coisas. (…) Os cami-
nhos de Deus são justos segundo os Seus princípios. Quando esses
mártires passarem por sofrimentos e perseguição, eles saberão que
Deus é justo e que, de acordo com o Seu princípio governante de jus-
tiça, Ele intervirá um dia para julgar o anticristo e vingar o seu san-
gue. Embora esse julgamento não tenha vindo ainda, os mártires
conhecem o princípio de Deus e O louvam pelos Seus caminhos. (…)
Esses princípios são também verdade nas promessas de Deus. Deus
promete a Seu povo que julgará os malfeitores, vindicará o Seu
caminho e vingará o sangue do Seu povo. Visto que os vencedores
conhecem os caminhos de Deus, eles têm certeza de que Ele fará o
que prometeu. (Estudo-vida de Apocalipse, pp. 667-669)

Leitura Adicional: Estudo-vida de Apocalipse, mens. 49

Iluminação e inspiração:
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HINO Hinos, n.° 421

1 Vencedor serás com Cristo?
Ei-Lo a te chamar!

Mesmo sem saber o modo,
Vais segui-Lo já?

Vencedor serás com Cristo?
Isso escolherás?

Cristo chama, Cristo chama,
Tu O ouvirás?

2 Vencedor serás com Cristo?
Ei-Lo a te atrair!

O “Primeiro amor” não deixes
Té o Sol surgir.

3 Vencedor serás com Cristo?
Mesmo ao sofrer,

Sê fiel até a morte,
Té coroa obter.

4 Vencedor serás com Cristo?
Testemunho dá!

Longe da religião vã
Come o maná.

5 Vencedor serás com Cristo?
Simples, puro sê.

Vence toda vil mistura
Para enfim reger.

6 Vencedor serás com Cristo?
Crê no vivo Deus.

Vence a morte, guarda as vestes,
Vida é o prêmio teu.

7 Vencedor serás com Cristo?
Deixa a mornidão;

Não te sintas abastado,
Busca mais visão.

8 Vencedor serás com Cristo?
Inda está a chamar!

Sê fiel a Ele hoje,
Guarda o Seu falar.
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