Frases relevantes para a Conferência Internacional de Língua Chinesa de 2021
Devemos andar no modo da vida
a fim de vivermos pela árvore da vida, segundo o espírito,
não no modo da morte, pela árvore do conhecimento
do certo e errado, segundo o ego.
A função orgânica da igreja é para a edificação da igreja
como o Corpo orgânico de Cristo, a plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Precisamos imitar o apóstolo a fim de introduzir as igrejas locais
na comunhão do Corpo de Cristo e seguir os passos do apóstolo
para introduzir todos os santos na vida de entremesclar de todo Corpo de Cristo.
O ponto crucial do ensinamento dos apóstolos refere-se ao Deus Triúno processado
dispensar-Se como o Espírito todo-inclusivo que dá vida aos Seus escolhidos
a fim de que eles sejam introduzidos numa união orgânica para receber a transfusão divina e,
assim, tornarem-se filhos de Deus e membros de Cristo;
como resultado, eles podem tornar-se o Corpo de Cristo a fim de expressar Cristo.
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TEMA GERAL:
A EDIFICAÇÃO INTRÍNSECA E ORGÂNICA DA IGREJA
COMO O CORPO DE CRISTO
Mensagem Um
A essência intrínseca da igreja para sua existência orgânica
Leitura bíblica: 1Jo 1:2; Jo 1:12-13; 3:29-30; 12:24; Gn 2:21-23; 1Co 12:12, 28
I. A essência intrínseca da igreja é a vida divina, que gera a igreja – 1Jo 1:2; 5:1:
A. A essência intrínseca da igreja é a vida divina, a vida indestrutível, que o Deus Triúno processado
dispensou e continua dispensando a nós; essa vida divina é, na verdade, o Deus Triúno processado dispensador – Jo 14:6; 10:10b; 1Co 15:45b; Rm 8:2, 10, 6, 11; 2Co 5:4:
1. A vida divina nos gera pela regeneração do Espírito em nosso espírito; o Espírito divino gera
o espírito humano e esses dois espíritos são mesclados como um só – Jo 3:3, 5-6; Rm 8:16;
1Co 6:17.
2. Quando somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus como a noiva de Cristo, que é o Noivo,
para o Seu aumento, conforme tipificado por Eva como o complemento de Adão – Jo 1:12-13;
3:29-30; Gn 2:21-23:
a. Antes de Eva existir, ela era a costela de Adão, uma parte de Adão; segundo essa revelação,
podemos dizer que antes da igreja existir, ela era uma parte de Cristo; assim como os membros do nosso corpo físico são partes nossas, os membros de Cristo são partes de Cristo –
Gn 2:21-23; Ef 1:3-6; 1Co 12:12; Rm 12:5; cf. At 9:5.
b. Assim como Adão dispensou vida a Eva para torná-la seu complemento, a vida eterna,
divina e indestrutível de Cristo transmite vida a nós para nos tornar o Seu complemento
– Gn 2:22; Hb 7:16; 1Co 15:45b; Rm 8:2.
B. Cristo tornou-se a essência intrínseca da igreja pela liberação da Sua vida divina como o grão de
trigo que caiu na terra e morreu para Sua multiplicação – Jo 12:24; Lc 12:49-50.
C. Cristo tornou-se a essência intrínseca da igreja por meio da transmissão da Sua vida divina como
o Filho primogênito de Deus em Sua ressurreição, para que Deus tivesse muitos filhos como os
muitos irmãos de Cristo – 1Pe 1:3; Rm 8:29; Hb 2:11-12.
D. Os muitos irmãos de Cristo são os Seus muitos ramos enxertados Nele, a videira verdadeira no
universo, a fim de dar muito fruto para a Sua ampliação em Sua propagação, para que eles expressem o Deus Triúno como Seu organismo; quando os ramos da videira recebem um suprimento suficiente do Espírito que dá vida como o suco da vida de Cristo, eles dão fruto como o
transbordar do suprimento da vida interior – Jo15:1, 4-5, 16, 8; Rm 11:17, 24.
E. Esse organismo do Deus Triúno é o Corpo orgânico de Cristo, constituído pelos Seus muitos irmãos como os muitos membros do Seu Corpo orgânico – Ef 1:22-23; Rm 12:5.
II. Temos de ver e experimentar a existência orgânica da igreja – Ef 1:17:
A. A igreja existe no universo como a única igreja universal de Deus para Sua expressão universal,
a plenitude de Deus – 1Co 10:32; 12:28; Ef 3:19b.
B. A igreja está se espalhando por muitas localidades na terra como as muitas igrejas locais para
serem Suas expressões locais – Ap 1:4, 11:
1. Em 1 Coríntios 12:28, Paulo coloca apóstolos (que são universais), profetas e mestres (que são
tanto universais quanto locais) e diáconos e presbíteros (que são locais) todos juntos; isso

significa que a palavra igreja neste versículo implica a igreja universal e todas as igrejas locais.
2. Aos olhos de Deus, a igreja universal e todas as igrejas locais são simplesmente “a igreja”; o
Deus Triúno processado e dispensador é um só e é a própria essência da igreja; portanto,
essa igreja, em seus aspectos universal e local é uma única igreja.
C. Quando voltarmos à essência intrínseca da igreja para sua existência orgânica, não falaremos
erroneamente sobre o ensinamento errado de que as igrejas locais poderiam ser diferentes umas
das outras; todas as igrejas são o organismo único do Deus Triúno processado e dispensador.
D. De acordo com as Escrituras, a unidade prática, sete vezes intensificada, é para sermos: (1) um
em ensinamento (1Co 4:17; 7:17; 16:1; At 2:42; Rm 16:17; 1Tm 1:3-4; 6:3; Ef 4:13-14); (2) um
na prática (1Co 11:16; 14:33b-34); (3) um na maneira de pensar (Fp 2:2, 5-8; 4:2; 1Co 1:10); (4)
um no falar (Rm 15:6; 1Co 1:10); e (5, 6, & 7) um em essência, aparência e expressão (Ap 1:1112).
III. Temos de exercitar continuamente o nosso espírito (1Tm 4:7) e voltar o nosso coração ao Senhor
(2Co 3:16-18) a fim de nos manter no caminho da vida, na realidade da essência intrínseca
da igreja para sua existência orgânica:
A. Devemos andar no caminho da vida, a fim de viver pela árvore da vida segundo o espírito, e não
no caminho da morte, para viver pela árvore do conhecimento do certo e errado segundo o ego
– Gn 2:9; Rm 8:4, 6; 2Co 2:13; Mt 16:24.
B. Permanecemos no caminho da vida amando o Senhor ao máximo; crer no Senhor é recebê-Lo
como vida; amar o Senhor é desfrutá-Lo como vida – Mc 12:30; Ct 1:4a.
C. O amor entre nós e o Senhor depende dos nossos pensamentos:
1. Em 2 Coríntios 11:2, Paulo diz que ele nos desposou com um só esposo a fim de nos apresentar como virgem pura a Cristo com um amor adequado para com Ele a fim de desfrutá-Lo;
então, no versículo 3, Paulo diz que é possível os nossos pensamentos serem corrompidos e
se afastarem da simplicidade e da pureza para com Cristo.
2. Os seguintes sintomas de problemas com os pensamentos do homem são impedimentos ao
desfrute de Cristo como vida:
a. O primeiro sintoma de problemas com o pensamento do homem é ter os pensamentos endurecidos – 2Co 3:14.
b. O segundo sintoma de problemas com o pensamento do homem é ser cegado por Satanás –
2Co 4:4.
c. O terceiro sintoma de problemas com o pensamento do homem é a rebelião – 2Co 10:4-5.
d. O quarto sintoma de problemas com o pensamento do homem é a corrupção – 2Co 11:3.
3. Devemos orar: “Ó Senhor, examina os meus pensamentos e resgata-os para que eles foquem apenas e absolutamente em Ti” – Rm 8:6; Sl 139:23-24.
4. Para desfrutar Cristo como a essência intrínseca da igreja, temos de ter um amor fervoroso
para com Ele dando-Lhe o primeiro lugar em todas as coisas – Ap 2:4-5, 7; Cl 1:18b; Rm 12:11;
2Tm 1:6-7.
D. Recebamos continuamente as compaixões misericordiosas do nosso Deus (Hb 4:16; Lc 1:78-79)
para permanecermos no caminho da vida, na linha da vida e na preservação da vida, desfrutando
Cristo como a árvore da vida, no fluir da vida, para o edifício de Deus em vida, por meio do nosso
crescimento em vida; isso é permanecermos na essência intrínseca da igreja para sua existência
orgânica (Gn 2:9; Ap 22:1-2; Rm 8:6; Ef 4:15-16; Cl 2:19; Jo 6:57, 63; 7:38-39; 20:22).
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