Mensagem Dois
O crescimento intrínseco da igreja para o seu aumento orgânico
Leitura bíblica: Cl 2:19; Ef 4:13, 15-16; 1Co 3:6-7; 12:12;
Jo 3:29-30a, 34
I. O crescimento intrínseco, o crescimento orgânico, da igreja, é o crescimento na vida divina,
que é o Deus Triúno processado que Se dispensa – Ef 4:15-16; 3:16-17; 2Co 13:14:
A. A igreja cresce nessa vida, por essa vida, com essa vida e através dessa vida; nascemos da
vida divina, que é o próprio Deus, e agora Deus nos faz crescer – Jo 1:12-13; 1Co 3:6c.
B. Colossenses 2:19 fala do crescimento do Corpo, que é o crescimento de Deus em nós:
1. Crescer é ter Cristo adicionado a nós – 1Co 3:6-7; Gl 4:19.
2. O crescimento do Corpo depende do que provém de Cristo como a Cabeça – Ef 4:1516:
a. Quando o Corpo é suprido retendo a Cabeça, ele cresce com o crescimento de Deus –
Cl 2:19.
b. O Corpo cresce a partir da Cabeça, pois todo o suprimento vem da Cabeça – Ef 4:1516.
3. O crescimento do Corpo depende do crescimento de Deus, o acréscimo de Deus, o
aumento de Deus em nós – Cl 2:19:
a. Deus não cresce em Si mesmo, porque Ele é completo e perfeito; Ele cresce em nós.
b. Deus faz crescer dando-Se a nós subjetivamente.
c. Quanto mais Deus é acrescentado a nós, mais crescimento Ele nos dá; é assim que
Deus faz crescer – 1Co 3:6-7.
d. Somente Deus pode fazer crescer; somente Deus pode dar-Se a nós e, sem Ele, não
podemos crescer – 1Co 3:6-7:
(1) O acréscimo de Deus em nós é o crescimento que Ele dá.
(2) Na verdade, Deus nos fazer crescer significa que Ele Se dá a nós – Rm 8:11.
(3) Deus nos fazer crescer em vida significa que Ele está aumentando em nós.
4. O quanto Deus cresce em nós depende de quanto espaço damos para Ele crescer – Ef
3:17a; Cl 3:16:
a. Quando damos a Deus espaço em nós, Ele se expande e aumenta em nós; esse
aumento é o Seu crescimento em nós.
b. O crescimento de Deus em nós torna-se o nosso crescimento porque Ele e nós
somos um – 1Co 6:17.
5. O crescimento da igreja como o Corpo de Cristo é o crescimento de Deus na igreja –
Cl 2:19.
C. A igreja cresce até alcançar a maturidade: “À medida da estatura da plenitude de Cristo” –
Ef 4:13:
1. Cristo tem uma plenitude, a plenitude tem uma estatura e a estatura tem uma medida.
2. O Corpo de Cristo é Sua plenitude, Sua expressão – Ef 1:23:
a. Cristo, que é o Deus infinito sem nenhuma limitação, é tão grande que a tudo enche
em todas as coisas.
b. Esse Cristo grandioso precisa que a igreja seja Sua plenitude para a Sua expressão
completa – Ef 1:22-23.
c. Por meio do desfrute das riquezas de Cristo (Ef 3:8), nos tornamos Sua plenitude
para Sua expressão plena.
3. A plenitude de Cristo, que é o Seu Corpo, tem uma estatura; a estatura da plenitude
de Cristo é a estatura do Corpo de Cristo – Ef 4:13; 1:23.

4. A plenitude de Cristo tem uma estatura, e essa estatura tem uma medida – Ef 4:13:
a. Porque a estatura da igreja, o Corpo de Cristo, cresce, Paulo fala da sua medida, e
essa medida é o homem maduro – Ef 4:13.
b. Estamos no caminho para chegarmos à condição de homem maduro, à medida da
estatura da plenitude de Cristo:
(1) Ter a medida da estatura da plenitude de Cristo não é uma questão individual;
é uma questão coletiva, de um Corpo.
(2) À proporção que Cristo crescer em nós, gradualmente chegaremos à medida da
estatura da plenitude de Cristo.
(3) Temos de avançar até chegarmos à medida da estatura da plenitude de Cristo;
essa é a nossa meta e devemos diligentemente avançar para ela até a
alcançarmos juntos – Fp 3:12-14.
II. O aumento orgânico da igreja é o aumento de Cristo em Seu Corpo orgânico como Sua noiva
– Jo 3:29-30a:
A. A plenitude de Cristo é o Seu Corpo e o Corpo de Cristo é o Seu complemento, Sua noiva – Ef
4:12-13, 16; 5:25-27.
B. “O que tem a noiva é o noivo (…) É necessário que Ele cresça” – Jo 3:29-30a:
1. O crescimento em João 3:30a é a noiva no versículo 29, e a noiva é uma composição de
todas as pessoas regeneradas.
2. A regeneração não somente introduz a vida nos crentes, mas também os torna a noiva
coletiva para o crescimento de Cristo – Jo 3:3, 5-6, 29-30a.
3. Cristo cresce ao regenerar pecadores redimidos, tornando-os Sua noiva – Jo 3:29.
C. O capítulo 3 do Evangelho de João revela o Cristo que aumenta, Aquele que fala as palavras
de Deus e que dá o Espírito sem medida – Jo 3:34:
1. Quando alguém recebe Suas palavras, o Espírito vem para ser a realidade do que foi
falado.
2. Cristo cresce falando a palavra de Deus para expandir Deus, e dando o Espírito de Deus
como a realidade do que Ele falou, a fim de dispensar vida eterna às pessoas, tornandoas filhos de Deus para serem o crescimento de Cristo; é assim que Ele se torna o Cristo
que cresce – Jo 6:63; 3:30a, 34.
D. O aumento de Cristo é a multiplicação e reprodução de Cristo; a parte regenerada do nosso
ser é uma parte do aumento de Cristo, Sua noiva – Jo 3:6.
E. A noiva como o aumento de Cristo é o próprio Cristo, porque o Corpo de Cristo (“o Cristo” –
1Co 12:12) é o Cristo coletivo, composto de Cristo como a Cabeça e a igreja como Seu Corpo
com todos os crentes como membros.
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