
ESBOÇOOs Edificadores do Edifício Divino

Leitura Bíblica: Mt. 16:18; Jo 3:34; 14:23; Ef 3:17a; 4:12,16

I. Cristo é o Edificador da igreja (Mt 16:18):
A. A palavra do Senhor com respeito à edificação é a

maior profecia na Bíblia (vv. 16-19).
B. Em Sua humanidade, Cristo é o material para a

edificação de Deus, e em Sua divindade, o Edifica-
dor (Jo 3:13-16).

C. Após o Senhor Jesus levar a cabo a redenção, res-
suscitar dentre os mortos e ascender aos céus,a edi-
ficação da igreja teve início (Ef 1:22-23; 2:21-22;
4:16).

D. Como aquele que subiu aos céus, Cristo está diri-
gindo e gerenciando a edificação de Sua igreja aqui
na terra (Ap 5:6; Ef 1:19-23).

E. Cristo, o Cabeça, fala as palavras de Deus, trans-
mite vida e dá o Espírito sem medida (Jo 3:29-36);
1. O Senhor Jesus ministra a palavra instantânea

e atual de Deus e dá o Espírito sem medida ao
povo de Deus; Ele dá o Espírito ao falar as pala-
vras de Deus (v. 34).

2. “É uma blasfêmia manter adeptos sob nosso
controle. (...) Quanto mais deixarmos de lado
nossos adeptos, mais a Bíblia se abrirá para
nós, e mais unção haverá no Corpo.” (Estudo-
-Vida de João, p. 128 do original inglês)

3. Se quisermos fazer parte da edificação divina
devemos ser os que escutam a palavra do Senhor,
participam da Sua vida divina e compartilham de
Seu Espírito sem medida (vv. 15-16, 34, 36).

II. As pessoas dotadas, especialmente os apóstolos
e os profetas, aperfeiçoam os santos para a edifi-
cação do Corpo de Cristo (Ef 4:11-12):
A. Cristo não edifica por Si só diretamente a igreja,

mas o faz por meio dos membros dotados (v. 11).
B. As pessoas dotadas têm unicamente um talento –

ministrar Cristo para a edificação do Corpo de

SEMANA 6 — ESBOÇO 92

Dia 1

Dia 2

Cristo; esse é o ministério singular na economia
neotestamentária (2 Co 4:1; 1 Tm 1:12).

D. Tudo o que as pessoas dotadas fizerem como a obra
do ministério deverá ser para a edificação do Corpo
de Cristo (Ef 4:16).

E. Na restauração do Senhor todas as pessoas dotadas
devem fazer a obra de aperfeiçoamento, que é a edi-
ficação do Corpo orgânico de Cristo diretamente
por todos os membros do Corpo (v. 12).

III. Os santos aperfeiçoados, os quais participam do
encargo das pesssoas dotadas que os aperfei-
çoam, edificam a igreja diretamente (v. 12):
A. Todos os santos que foram aperfeiçoados pelas pes-

soas dotadas se tornam membros capazes do Corpo,
e tais membros podem fazer a obra do ministério
neotestamentário, a qual é edificar o Corpo de
Cristo (v. 12).

B. A igreja na restauração do Senhor é edificada por
todos os santos aperfeiçoados.

C. Para edificar o Corpo de Cristo,precisamos seguir a
palavra da verdade em amor e crescer em Cristo, o
Cabeça de todas as coisas (v. 14).

IV. O Corpo todo é um edificador, edificando por
meio de cada junta de rico suprimento, segundo
a justa cooperação de cada parte, e por meio do
crescimento do Corpo para e edificação de si
mesmo em amor (v. 16):
A. Efésios 4:12-16 ocupa um lugar especial no Novo

Testamento pois demonstra o mistério com respeito
à edificação do Corpo de Cristo.

B. O crescimento do Corpo de Cristo é o crescimento de
Cristo na igreja, o qual resulta na edificação do
Corpo de Cristo por si mesmo (3:17a):
1. Quando Cristo entra no santos e vive den-

tro deles, o Cristo neles se torna a igreja (Cl
3:10-11).

2. O Corpo de Cristo cresce pelo crescimento de
Cristo dentro de nós e é edificado dessa forma
(1:18; 2:19).

A. O amor no qual o Corpo edifica a si mesmo não é
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nosso próprio amor, mas o amor de Deus em Cristo,
o qual se torna o amor de Cristo em nós, pelo qual
amamos a Cristo e aos demais membros de Seu
Corpo (1 Jo 4:7-8,11,16, 19; Rm 5:5; 8:39):
1. O amor é a substância interior de Deus; quando

entramos na substância interior de Deus, des-
frutamos Deus como amor e desfrutamos Sua
presença na doçura do amor divino e, portanto,
amamos os outros como Cristo o fez (Ef 5:25).

2. É em tal amor que seguimos a verdade, isto é,
a Cristo com Seu Corpo e somos guardados
de sermos influenciados pelos ventos de dou-
trina e de introduzirmos elementos estranhos
ao Corpo (4:14-15).

V. Cristo faz Sua morada no coração dos santos ao
fortalecê-los com poder por meio do Espírito no
homem interior até a plenitude do Deus Triúno
para Sua expressão (3:14-19):
A. A igreja é o Ser Divino dispensado nos seres huma-

nos (vv. 17a, 21).
B. O elemento-chave para a edificação da igreja como

o Corpo de Cristo são as experiências interiores de
Cristo como nossa vida (v.17a;4:16;Cl 1:27;3-4,15).

C. Cristo faz Sua morada em nosso coração por meio
da operação do Deus Triúno; o Pai é a fonte, o Espí-
rito o meio, e o Filho é o objetivo e meta, e a pleni-
tude do Deus Triúno é o resultado (Ef 3:14, 16-17a,
19).

D. Quando Cristo faz Sua morada em nossos corações,
somos enchidos com o dispensar das riquezas in-
sondáveis de Cristo para toda a plenitude de Deus
com vistas à expressão corporativa do Deus Triúno
(vv. 8, 17a, 19).

VI. O Deus Triúno edifica as moradas na casa do Pai
por meio do Espírito permanecendo nos que
amam a Cristo, e o Pai e o Filho os visitam para
fazer uma mútua habitação (João 14:23):
A. A casa do Pai é edificada pela constante visitação

aos que amam a Cristo pelo Pai e o Filho com o Espí-
rito, que habita neles, para serem uma habitação
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mútua do Deus Triúno consumado com os crentes
(v. 23).

B. O Pai e o Filho vêm nos visitar constantemente para
fazer uma obra de edificação em nós, tornando-nos
uma morada que será a habitação mútua para o
Deus Triúno e nós. Essa é a edificação da casa do Pai
por meio da visitação constante do Deus Triúno.
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DIA 1 Leitura de Hoje

O Senhor Jesus disse a Pedro: “Edificarei a Minha igreja” [Mt.
16:18]. (...) Essa foi a grande profecia com respeito à igreja, e
ainda é a grande profecia. Isso ocorre porque quase vinte séculos
se passaram desde que o Senhor disse tais palavras, mas ainda
não vemos que a igreja tenha sido totalmente edificada.
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Alimento Matinal

Mt
16:18

Também Eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa
rocha edificarei a Minha igreja...

Ef
4:11-12

E ele concedeu uns para apóstolos,outros para profe-
tas, outros para evangelistas e outros para pastores e
mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, para edificação
do corpo de Cristo

16 De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado
pelo auxílio de toda junta, segundo a justa coopera-
ção de cada parte, efetua o seu próprio aumento para
edificação de si mesmo em amor.

Em Seu ministério celestial, Cristo está edificando a igreja
(Mt 16:18). Como O ascendido aos céus, Cristo esta direcionando
e gerenciando a edificação de Sua igreja na terra. Cristo não
edifica a igreja por si só diretamente, mas por meio dos membros
dotados, os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os pastores e
mestres, como revelado em Efésios 4:11-12. A fim de obter esses
membros dotados, Ele primeiramente produziu o primeiro grupo
de crentes e apóstolos por meio do Seu ministério na terra, e por
meio desse primeiro grupo de crentes e apóstolos, o evangelho
foi pregado e as verdades foram ensinadas para multiplicar o
número de Seus Crentes e membros dotados. É por meio desses
crentes e membros dotados multiplicados que a igreja tem sido
edificada por meio de Seu ministério celeste. Essa obra de
edificação ainda ocorre sob Seu ministério celeste até a conclu-
são dessa obra divina. (The Conclusion of the New Testament,
p. 819)

Ao lermos [Efésios 4:13-16] podemos perceber que há profecia
nelas. Paulo diz: “Até que cheguemos” a algo. Isso significa
que em certo ponto e ainda agora, todos os santos, incluindo
Paulo, seguiam até que chegassem (...) a essas três coisas: a uni-
dade da fé, um homem plenamente crescido e a medida da
estatura da plenitude de Cristo. (...) Mesmo entre nós, não po-
demos dizer que chegamos a esse ponto. O que podemos dizer é
que estamos avançando. Estamos prosseguindo para o alvo, que
ainda não alcançamos.

Isso não é somente uma profecia com respeito à igreja de
forma geral,mas uma profecia com respeito à edificação de forma
específica. Devemos enfatizar a edificação. Estamos falando da
edificação da igreja.A profecia com respeito à edificação da igreja
iniciada pelo Senhor em Mateus 16 foi continuada pelo apóstolo
Paulo em Efésios 4. (The Greatest Prophecy in the Bible and Its
Fulfillment, pp. 7-9)

Cristo é o edificador da igreja. (...) O Senhor Jesus tem duas
naturezas: humanidade, que é boa para material de edificação
da igreja e a divindade, que é o elemento do Edificador. Em Sua
humanidade, Cristo é o material para o edifício de Deus, e em
Sua divindade Ele é o Edificador. Ele edifica a igreja com Sua
pessoa, divina e humana, com tudo o que passou por meio da
encarnação,viver humano,ressurreição, e com tudo o que Ele rea-
lizou, obteve e conseguiu por meio de Si mesmo como o Espírito
que dá vida. Ele não edifica a igreja diretamente, mas indireta-
mente, por meio de Seus apóstolos escolhidos e outros dons (Ef
4:16), e até mesmo por meio dos membros de Seu Corpo (Ef 4:16).
Os cristãos devem desfrutá-Lo como o Edificador da igreja para
tomá-Lo com tudo o que Ele é e obtêm por meio das pessoas dota-
das e até por todos Seus membros. (The Conclusion of the New
Testament, p. 626)

Leitura adicional: The Conclusion of the New Testament, mens. 58,
75; The Organic Building Up of the Churches the Body of Christ
to Be the Organism of the Processed and Dispensing Triune God,
cap. 3

Iluminação e inspiração:
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DIA 2 Leitura de Hoje

Quando tomamos a palavra viva da Palavra escrita, experi-
mentamos o lavar das manchas, rugas e coisas semelhantes para
que Cristo possa apresentar a igreja a Si mesmo gloriosa, santa e
sem manchas. (...) [Efésios 5:26-27] é outra profecia sobre o aper-
feiçoar da igreja. Há uma profecia sobre a edificação da igreja em
Mateus 16 e uma continuação dessa profecia em Efésios 4. Em
Efésios 5 há uma profecia sobre outro aspecto da igreja, isto é,
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Ef
5:25-26

...como também Cristo amou a igreja e a si mesmo
se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-
-a purificado por meio da lavagem de água pela
palavra.

Ap
19:7-8

Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, por-
que são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa
a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se
de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o
linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.

Em [Efésios 5] também há um tipo de profecia. Ali diz que
Cristo santificará a igreja (v. 26). Essa santificação não é pelo
sangue,pois isso já ocorreu (Hb 13:12).A santificação da igreja se
dá pela lavagem da água, pela palavra, não a palavra das letras,
mas a palavra viva. Na palavra viva, há a água viva que santifica
e purifica a igreja. Essa água viva lava não somente o pó da
igreja, mas também as manchas e rugas (Ef 5:27) (...). O sangue
precioso de Jesus certamente lava todos os nossos pecados, mas
até o sangue precioso e prevalecente de Jesus Cristo não pode
lavar as manchas e rugas.Essa não é a função do sangue.Essa é a
função da água da vida. Somente a vida pode lavar as manchas e
as rugas. Temos tal vida dentro de nós para lavar tais defeitos de
uma forma viva. (The Greatest Prophecy in the Bible and Its Ful-
fillment, p. 9)

sobre o aperfeiçoar da igreja como o Corpo a fim de fazê-la santa,
sem rugas e santificada, sem manchas ou rugas ou quaisquer
outras coisas.

Agora chegamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse. Os
versículos sete e oito do capítulo dezenove dizem: “Alegremo-nos,
exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do
Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado
vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o
linho finíssimo são os atos de justiça dos santos.”Esses versículos
falam da vinda das bodas do Cordeiro, quando sua Esposa,
sua noiva, se aprontou. Falando de modo estrito, esse será o
cumprimento da profecia,mas esse cumprimento ainda não ocor-
reu. Essa profecia é que a noiva de Cristo se ataviará. Devemos
ficar impressionados por haver uma grande profecia na Bíblia
com respeito à edificação da igreja e a preparação da noiva de
Cristo.

Tudo o que o Senhor profetizou certamente será cumprido.
Ele nunca poderá ser derrotado. Uma vez que o Senhor profeti-
zou que Ele edificaria sua igreja, essa profecia será cumprida.
Sem o cumprimento dessa profecia não há maneira de o Senhor
voltar. Se a igreja não for edificada, isso será vergonha para Ele.
Satanás poderá dizer: “Você profetizou com respeito à edificação
da igreja, porém não foi capaz de cumpri-la.” Tenho plena cer-
teza, porém, de que o Senhor cumprirá tudo o que ele profetizou
para que Ele possa voltar. Antes de sua volta, Ele poderá se glo-
riar em Satanás dizendo: “Satanás, tudo o que profetizei, cumpri,
portanto estou voltando.” O cumprimento da profecia do Senhor
com respeito à edificação da igreja O trará de volta. Hoje é o
tempo de o Senhor cumprir Sua profecia. (The Greatest Prophecy
in the Bible and Its Fulfillment, pp. 9-10, 14)

Leitura adicional: The Greatest Prophecy in the Bible and Its
Fulfillment, cap 1; The Scriptural Way to Meet and to Serve for
the Building Up of the Body of Christ, cap. 26

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Sabemos que Deus criou o homem com três partes – espírito,
alma e corpo (...). A alma (...) é composta de três partes – mente,
emoção e vontade (...).Somos muito fortes na mente, e nosso espí-
rito é muito, muito fraco. É fácil provar isso. Se tivéssemos algum
tempo para argumentar, todos falariam, pois nossa mente é forte
e ativa. Mas, se alguém dissesse: “Vamos orar”, então todos fica-
riam em silêncio. Imediatamente a sala ficaria em silêncio como
em um cemitério. A razão para esse silêncio é que somos fracos
em nosso homem interior, isto é,somos fracos em nosso espírito.

O apóstolo Paulo não ora de forma leve.Por causa do propósito
de Deus e da igreja, ele se ajoelha para que o Pai nos conceda
sermos fortalecidos em nosso homem interior. Nosso espírito ne-
cessita ser fortalecido. Não há necessidade de discussão. Quanto
mais falamos e argumentamos, mais exercitamos nossa men-
te. (...) Seria proveitoso se mudássemos o nosso falar de discussão
para oração! Temos de esquecer de nossos pensamentos, imagi-
nações, conhecimentos e conceitos e nos ajoelhar diante do Pai e
exercitar nosso espírito para orar – não somente uma vez, mas
constantemente!
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Alimento Matinal

Ef
3:14-17

Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai...
para que, segundo a riqueza da sua glória, vos con-
ceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o
seu Espírito no homem interior; e, assim, habite
Cristo no vosso coração, pela fé...

Hoje muitos cristãos dizem que o livro de Efésios é o livro da
igreja, mas eles negligenciam a chave, que é a experiência inte-
rior de Cristo. Se não temos a experiência interior de Cristo, não
podemos ter a realidade da igreja.

O livro de Efésios é o cerne das Escrituras, e o centro desse
livro esta no capitulo três, versículos 16 a 19. (...) Paul se ajoelha
pelo eterno propósito de Deus para que Deus conceda aos santos
serem fortalecidos no homem interior. Esse homem interior,
nosso espírito humano que foi regenerado e habitado por Cristo,
necessita ser fortalecido. (The Way to Build Up the Church, pp.
12-13)

A fim de exercitar nosso espírito para orar, devemos nos arre-
pender. A palavra arrependimento no grego significa “mudança
de mente.” Quando nos arrependemos ao mudarmos nossa
mente de outras coisas para o Senhor, nossa consciência se exer-
citará para dar testemunho de que estamos errados e com
respeito ao que necessitamos confessar especificamente. A men-
te e a consciência são as duas partes principais do coração. E
considerando que o coração envolve o espírito, ele é a própria
porta de entrada do espírito. Então, a porta de entrada do espí-
rito é aberta para que o Senhor possa entrar mais e mais para
encher e fortalecer o espírito. Quando nos arrependemos e con-
fessamos dessa forma, nossa emoção seguirá com o amor do
Senhor, e a escolha de nossa vontade será buscar o Senhor. Isso
significa que todo o nosso coração está exercitado e aberto para
que o espírito esteja livre para receber mais de Cristo. Então o
Senhor, como o Espírito vivo, encherá e fortalecerá o espírito; e
espontaneamente, Cristo fará morada em nossos corações. (...) A
partir do nosso espírito, Ele se expandirá. (...) Isso significa que
todo o nosso ser será Sua habitação e morada.

Quando Cristo é capaz de fazer Sua morada em nossos cora-
ções — o que significa que Ele ocupará todas as nossas partes
interiores — poderemos ser edificados com todos os santos. Não
somos mais individuais, mas edificados corporativamente como
os santos, para compreender quão imensurável Cristo é. (...)
Cristo é a largura, o comprimento, a altura e a profundida-
de; Ele é imensurável e ilimitado. Devemos compreender as
riquezas insondáveis de Cristo e sermos preenchidos até a pleni-
tude de Deus. Não somos preenchidos com coisas materiais,
conhecimento das Escrituras nem com os assim chamados dons
espirituais, mas com o próprio Deus. É somente por Ele que o
Corpo pode se tornar real. Por outro lado, podemos falar da vida
do Corpo, mas não haverá realidade. A realidade do Corpo é a
experiência interior do Cristo interior. (The Way to Build Up the
Church, pp. 13-18)

Leitura adicional: The Way to Build Up the Church; The Two
Greatest Prayers of the Apostle Paul, cap. 3

Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

[Efésios 4:1] começa dizendo: “Rogo-vos, pois.” Pois indica que
o que Paulo esta prestes a dizer é baseado no que é mencionado
no capítulo 3. O capítulo 4 continua abordando a edificação do
Corpo. (...) Cristo, o Cabeça, não edifica Seu Corpo diretamente.
Em vez disso, Ele edifica a igreja por meio das pessoas dotadas –
os apóstolos,profetas, evangelistas,pastores e mestres.Até essas
pessoas dotadas, como os dons dados à igreja, não edificam a
igreja diretamente.Eles aperfeiçoam os santos como membros do
Corpo ao ministrar as riquezas insondáveis de Cristo a eles para
que possam ter a experiência interior do Cristo interior. Cristo
faz Sua morada em seus corações para ocupar todo seu ser, e eles
crescem em Cristo em todas as coisas. Eles estão unidos e
consolidados, e recebem algo do próprio Cristo interior que eles
experimentaram para ministrar uns aos outros. É dessa forma
que são edificados como o Corpo.
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Ef
3:17-19

....Estando vós arraigados e alicerçados em amor, a
fim de poderdes compreender, com todos os santos,
qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a pro-
fundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede
todo entendimento, para que sejais tomados de toda
a plenitude de Deus.

4:1 Rogo-vos, pois, eu,... que andeis de modo digno da
vocação a que fostes chamados.

O que necessitamos absolutamente é a experiência interior do
Cristo que habita interiormente.Efésios 3 diz que somos fortaleci-
dos no homem interior, que Cristo faz Sua morada em nosso
coração, e que somos preenchidos (não cobertos ou vestidos) da
plenitude de Deus, que é o próprio ser, essência e elemento de
Deus. As riquezas de Cristo e suas dimensões imensuráveis
incluem tantos itens que necessitaríamos de muitos dias para
explicar um pouco de nossa experiência.É por meio da experiência
interior do Cristo que habita interiormente que compreendemos
com todos os santos as medidas ilimitadas de Cristo, e é por meio
disso que somos edificados. (The Vision,Practice,and Building Up
of the Church as the Body of Christ, p. 69)

O ponto-chave com respeito à edificação da igreja é a expe-
riência interior do Cristo que habita interiormente. As pessoas
dotadas – os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres
– não ministram dons às pessoas. Antes, eles ministram as ri-
quezas insondáveis de Cristo aos santos para que possam ser
aperfeiçoados em vida e na experiência de Cristo com vista ao
crescimento.

Se você ler Efésios 3 e 4 outra vez, ajoelhando-se diante do
Senhor e orando,o Senhor lhe dará uma visão dessas coisas.Essa
é a maneira de a igreja ser edificada e o caminho para que cada
um de nós como membros sejamos edificados no Corpo. Não é por
conhecimento ou dons. Quanto mais conhecimento temos, mais
divisões e mais lutas teremos.Antes,é por meio da vida interior,a
experiência interior de Cristo, que somos edificados. (...) Nosso
homem interior deve ser fortalecido, Cristo está fazendo Sua
morada em nosso coração, e estamos sendo preenchidos com a
plenitude de Deus. Então, nós crescemos em Cristo em todas as
coisas e recebemos algo da Cabeça, a quem ministramos aos
outros, a fim de sermos edificados juntos. É dessa forma que per-
cebemos a vida do Corpo. Isso é o que necessitamos.

Quão sutil o inimigo é hoje! Ele está nos desafiando nesse
ponto. Alguns dizem: “Não visitem essas pessoas. São uma igreja
pobre. Não têm um prédio de igreja adequado. Só têm cadei-
ras pobres e não têm bancos adequados.” Verdadeiramente,
somos pobres em coisas materiais.Ainda outros dizem que somos
pobres no conhecimento, e outros que somos pobres em dons.
Porém, a igreja nunca poderá avançar fortemente e ser edificada
adequadamente por meio de manifestações miraculosas. Pela
misericórdia do Senhor, eu sou um edificador experiente e tenho
visto a maneira adequada de edificar a igreja.A forma de edificar
a igreja é por meio da experiência e desfrute de Cristo como vida
para o Corpo. (The Vision, Practice, and Building Up of the Chur-
ches the Body of Christ, pp. 69-71)

Leitura adicional: The Vision, Practice, and Building Up of the
Church as the Body of Christ, cap. 5; The Experience of Christ as
Life for the Building Up of the Church, caps. 3-4

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

A edificação do Corpo de Cristo ocorre por meio dos dons produ-
zidos pela Cabeça do Corpo, em Sua ressurreição (Ef 4:7-8,11). Os
dons em Efésios 4:11 são o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pas-
tor e o mestre. Essas são as pessoas dotadas. Elas não foram
produzidas por um seminário ou um instituto bíblico, mas pela
Cabeça do Corpo em Sua ressurreição. (...) Pelo processo de morte,
ressurreição e ascensão de Cristo, Cristo apresentando os cativos a
Deus e Deus devolvendo-os a Cristo, todos os cativos tornaram-se
dons.

Será que você percebe que é um dom dado por Deus a Cristo
para a edificação de Seu Corpo? Antes de ser salvo, você era
cativo nas mãos de Satanás. Contudo, por meio de Sua morte e
ressurreição, Cristo o resgatou e salvou das mãos de Satanás.
Depois, Ele o levou aos céus e o apresentou ao Seu Pai a fim de
agradá-Lo, e o Pai o devolveu a Cristo. Por meio desse processo,
você, que era pecador e cativo de Satanás, tornou-se não somente
um membro de Cristo, mas também um dom. Cada um de nós é
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Alimento Matinal

Ef
4:7-8

E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a
proporção do dom de Cristo. Por isso, diz: Quando ele
subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu
dons aos homens.

5:19-30 Porque ninguém jamais odiou a própria carne; antes,
a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz
com a igreja; porque somos membros do seu corpo.

Devemos ter uma visão celestial clara de que a igreja que
Deus redimiu não é uma organização, mas um organismo. A
igreja é uma questão de vida e não de organização. Mais de
noventa por cento dos problemas e dificuldades que surgem na
igreja são devidos ao entendimento de que a igreja seja uma
organização. Se deixarmos de lado o pensamento de organização
e recebermos uma visão celestial da igreja como um organismo, a
grande maioria dos problemas na igreja serão resolvidos. A
igreja é um organismo. É totalmente orgânica e cheia de vida.
(The Building Up of the Body of Christ, p. 9)

um dom do Deus Triúno para a igreja (Ef 4:7-8).Você é muito pre-
cioso para o Corpo, e o Corpo não pode ser edificado sem você.

Fomos feitos dons cheios de vida em Sua ressurreição. Como
dons para o Corpo, somos totalmente orgânicos. Toda a nossa
habilidade e força natural nada significam, pois sendo dons
entregues por Deus a Cristo para Seu Corpo é algo na re-
ssurreição de Cristo, não algo da vida natural de nosso primeiro
nascimento. O que fazemos por nossa vida natural resulta em
morte, mas o que fazemos em ressurreição é orgânico. Deve-
mos agir, mover-nos e fazer todas as coisas na vida da igreja de
forma orgânica e na ressurreição de Cristo e não em nossa vida
natural.

[Devemos dar os santos] algum suprimento espiritual para que
sejam fortalecidos e percebam que têm outra vida, a vida de res-
surreição.Eles precisam perceber que podem viver,andar e existir
todos os dias e o dia todo. Se viverem essa vida, eles virão às reu-
niões e abrirão a boca organicamente. (...) O aperfeiçoamento
realizado pelas pessoas com dons é algo totalmente orgânico e não
organizacional.

As pessoas dotadas aperfeiçoam os santos alimentando-os.
Assim como amamos e nos preocupamos com cada membro de
nosso corpo físico, o Senhor ama e se preocupa com cada membro
de Seu Corpo, a igreja [Ef 5:29]. (...) A igreja como organismo de
Cristo é edificada com suprimento, o suprimento de vida para o
crescimento de vida (Ef 4:16,15;1 Co 3:2,6;1 Pe 2:2).Suprimento
e crescimento resultam na edificação do Corpo de Cristo.

Parece estranho que a Bíblia utilize a palavra edificar para
indicar o que ocorre com o organismo (Ef 4:12, 16). O Corpo é um
organismo que pode ser edificado. A edificação de nosso corpo
humano pode ser utilizada como ilustração da edificação do
Corpo de Cristo. Todas as vezes que comemos, edificamos nosso
corpo. (The Building Up of the Body of Chris, pp. 9-13)

Leitura adicional:The Building Up of the Body of Christ,cap.1;The
Organic Building Up of the Church as the Body of Christ to Be
theOrganismof theProcessedandDispensing TriuneGod,cap 2

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Podemos ter ouvido muitas mensagens, mas nossa situação
não está no ponto onde possamos nos sentir satisfeitos. Precisa-
mos perceber que estamos distantes do objetivo.Precisamos dizer:
“Senhor,estou pronto e disposto a ser aperfeiçoado por Ti.Recebe-
rei a palavra de aperfeiçoamento por meio das pessoas dotadas.”

Que privilégio, que misericórdia e que graça todo-suficiente
estarmos agora no organismo do Deus Triúno. Como membros
vivos desse organismo, necessitamos do aperfeiçoamento or-
gânico. Precisamos ser aperfeiçoados para fazermos o que os
apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres fazem. Pre-
cisamos ser aperfeiçoados para que todo o Corpo de Cristo
funcione da mesma forma que os membros dotados fazem.
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Alimento Matinal

Ef
4:13

Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonili-
dade, à medida da estatura da plenitude de Cristo.

Ap
17:14

(Pois)... é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis; (ven-
cerão) ...também os chamados, eleitos e fiéis que se
acham com ele.

2 Co
4:1

Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericór-
dia que nos foi feita, não desfalecemos.

Vimos que há a necessidade de que as pessoas dotados aper-
feiçoem todos os santos. Em Efésios 4 queremos ir adiante a fim
de vermos a edificação direta do Corpo de Cristo pelos santos. A
edificação do Corpo de Cristo ocorre por meio do aperfeiçoamento
dos santos pelas pessoas dotadas. Então os santos aperfeiçoados
fazem a edificação direta do Corpo de Cristo.

O Senhor deseja que todos os santos sejam aperfeiçoados (Ef
4:13), mas a Bíblia nos mostra que o Senhor está chamando os
Vencedores. (...) Seu chamado aos vencedores indica que nem
todos os santos serão aperfeiçoados. Somente alguns deles serão
aperfeiçoados. Os que desejam ser aperfeiçoados serão os vence-
dores. Esses vencedores vão, por fim, constituir a noiva de Cristo,
e essa noiva será o exército combatente, seguindo Cristo para
lutar e vencer o Anticristo (Ap 19:11-21). (The Building Up of the
Body of Christ, p. 24)

Os santos são aperfeiçoados pelos dons aperfeiçoadores com o
suprimento de vida como o alimento para o crescimento da vida.
Mães adequadas alimentam seus bebês com alimento que supre.
Precisamos aperfeiçoar os santos com algum alimento sólido
para que sejam alimentados. Esse suprimento alimentar é o
suprimento de vida. Precisamos aprender a ministrar Cristo
como vida aos pecadores e então como suprimento de vida aos
salvos.Precisamos auxiliar os santos dando-lhes alimento sólido.
Tenho aprendido, com o passar dos anos, a não somente ensinar
as pessoas, mas também alimentá-las.

Efésios 4:12 diz que as pessoas dotadas são “com vistas ao
aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,para a edi-
ficação do corpo de Cristo.” (lit.) De acordo com a construção
gramatical,a obra do ministério é a edificação do Corpo de Cristo.
O aperfeiçoamento é para a obra do ministério, (...) que é o único
ministério do Novo Testamento. Centenas de crentes podem
estar fazendo a obra de centenas de partes, mas cada parte deve
ser para o único ministério de edificar o Corpo de Cristo. Paulo
faz referência à edificação do Corpo de Cristo e não à edificação
da igreja. A ênfase de Paulo não foi na edificação da igreja como
uma congregação mas na edificação do Corpo como um orga-
nismo. O santos são aperfeiçoados para a obra do ministério para
a edificação do Corpo de Cristo como um organismo. O ministério
neotestamentário edifica um organismo e não uma organização.

Todos os membros do Corpo de Cristo que fazem a obra do
ministério participam do ministério singular da economia neo-
testamentária de Deus (2 Co 4:1; 3-8-9). Esse ministério singular
é o ministério do Espírito, que dá vida (2 Co 3:8) (...). Esse minis-
tério é o ministério de justiça, que produz justificação em vida
(2 Co 3:9; Rm 5:18b) (...). A obra do ministério de edificar o Corpo
de Cristo é feita diretamente pelos santos aperfeiçoados no cres-
cimento em vida (Ef 4:15-16). Os santos crescem ao serem
supridos, e esse crescimento é a edificação. (The Building Up
of the Body of Christ, pp. 25, 27, 29-30, 32)

Leitura adicional:The Building Up of the Body of Christ,cap.2;The
Excelling Gift for the Building Up of the Church, caps. 3-4

Iluminação e inspiração:
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HINOAdaptado do hino n.º 1136 do Hymns

1. Ó Senhor, nos dá revelação.
Concede-nos luz e visão
De que como vida, em nosso espírito,
És nossa realidade;
E começando em nosso espírito,
Que agora possas possuir cada parte
Expandindo-te em todo o nosso ser,
Fazendo morada em todo o nosso coração.

2. Não é por ação externa —
Comportamento puro ou boa conduta,
Forma adequada e bons modos,
Fazendo o que julgamos correto;
Mas é por Cristo, uma Pessoa viva,
Mesclada dentro em nós,
Expandindo-se para todo o nosso ser,
Para que vivamos por Ele.

3. Ó Senhor, que todas as nossas ações,
Tudo o que fizermos ou falarmos,
Venha somente de Ti, experimentado
De forma interior e real.
Rejeitamos os ensinamentos vazios,
Deixamos os métodos e dificuldades.
Que nossa única maneira de viver
Seja o fluir da vida!

4. Seguindo o sentimento interior
Vivendo em abundância,
Movendo-nos na rica unção
Não pelo que pensamos ou conhecemos,
Nada por intenção ou motivo.
Ou com propósito estabelecido,
Mas somente seguindo esse sentimento,
Vivendo por aquele que vive!

5. Somos então santificados completamente,
Saturados inteiramente;
Não mais o velho conceito religioso:
Separados doutrinariamente.
Mas por Cristo em nós.
Adicionado a cada parte nossa,
A tudo suprindo, satisfazendo
E fazendo morada em nosso coração.
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