Mensagem Três
A edificação intrínseca da igreja para sua função orgânica
Leitura bíblica: Ef 4:11-16; Rm 12:4-8; 1Co 12:4-11, 28
I. A edificação intrínseca da igreja ocorre por meio de todos os membros aperfeiçoados do
Corpo de Cristo – Ef 4:11-16:
A. Cristo, a Cabeça ascendida, deu dons (apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres)
para o aperfeiçoamento dos santos nas igrejas locais – Ef 4:11-12; 1Co 12:28; At 13:1.
B. O aperfeiçoamento dos santos é “para obra do ministério, para a edificação do Corpo de
Cristo” – Ef 4:12:
1. A palavra para em Efésios 4:12 significa "que resulta em", "com o propósito de", ou "tendo
em vista".
2. As muitas pessoas dotadas têm um único ministério, ou seja, ministrar Cristo para a edificação do Corpo de Cristo, a igreja; esse é o ministério único na economia neotestamentária – 2Co 4:1; 1Tm 1:12.
3. Segundo a construção gramatical de Efésios 4:12, a edificação do Corpo de Cristo é a obra
do ministério:
a. Tudo o que as pessoas dotadas fazem como a obra do ministério deve ser para a edificação do Corpo de Cristo – Ef 4:12, 16.
b. Essa edificação não é cumprida diretamente pelas pessoas dotadas, mas pelos santos
que foram aperfeiçoados por essas pessoas; a obra dos dons é indireta, mas a obra
dos santos é direta – Ef 4:11-12.
c. Os dons são unidos em coordenação a fim de aperfeiçoar os santos na igreja para trazer à tona a função deles, cada um fazendo a obra do ministério – Ef 4:12.
d. Dessa maneira, por meio do aperfeiçoamento pelas pessoas dotadas, todos os santos
farão a obra do ministério e, por fim, o Corpo de Cristo será edificado – Ef 4:12, 16.
C. Por fim, todos os membros do Corpo de Cristo chegarão “à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro" – Ef 4:13:
1. A unidade do Espírito no versículo 3 é a unidade da vida divina em realidade, e a unidade
no versículo 13 é a unidade do nosso viver prático:
a. A unidade da realidade precisa ser praticada e, portanto, tornar-se a unidade na prática – Ef 4:3, 13.
b. A palavra cheguemos no versículo 13 indica que um processo é necessário para chegarmos à unidade do nosso viver prático; a unidade da realidade é o começo e a unidade na prática é o destino.
2. A unidade na prática é a unidade da fé – Ef 4:13:
a. A fé não se refere ao ato de crer, mas às coisas em que cremos, tais como a pessoa
divina de Cristo e Sua obra redentora realizada para nossa salvação – 1Tm 1:19; 6:10,
12, 21; Jd 3.
b. Na vida da igreja temos somente uma coisa que é especial: A fé; insistir em qualquer
coisa que não seja a fé para receber os crentes é ser divisivo – Rm 14:1; 15:7.
3. A unidade na prática também é a unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus – Ef
4:13:
a. O pleno conhecimento do Filho de Deus é a apreensão da revelação sobre o Filho de
Deus como vida para nossa experiência – Mt 16:16.
b. A unidade da fé depende totalmente do pleno conhecimento do Filho de Deus; somente quando tomamos Cristo como o centro e focamos Nele, podemos chegar à

unidade da fé, pois somente no Filho de Deus a nossa fé pode ser uma só –Jo 20:31; Gl
1:15-16; 2:20; 4:4, 6; 1Co 2:2.
4. Chegar à “condição de homem maduro” é chegar à maturidade em vida; a maturidade é
necessária para a unidade prática – Ef 4:13.
D. Para a edificação do Corpo de Cristo precisamos nos apegar à verdade em amor a fim de crescermos “em tudo Naquele que é a Cabeça, Cristo” – Ef 4:15:
1. Crescer em Cristo é ter Cristo aumentado em nós em todas as coisas, até alcançarmos a
condição de homem maduro.
2. Cabeça em Efésios 4:15 indica que o nosso crescimento em vida pelo aumento de Cristo
deve ser o crescimento dos membros no Corpo sob a Cabeça.
E. Crescer em vida é crescer na Cabeça, Cristo, mas operar no Corpo é operar a partir Dele – Ef
4:15-16:
1. Primeiro, crescemos na Cabeça; então temos algo que provém da Cabeça para a edificação
do Corpo – Ef 4:16.
2. Por meio do crescimento em vida e o desenvolvimento dos dons, cada membro do Corpo
de Cristo tem a sua própria medida, que opera para o crescimento do Corpo.
3. O crescimento do Corpo de Cristo é o aumento de Cristo na igreja, que resulta na edificação do Corpo pelo próprio Corpo – Ef 4:16.
II. A função orgânica da igreja está no Corpo orgânico de Cristo e nas expressões locais do
Corpo orgânico de Cristo – 1Co 1:2; 12:27-28; Rm 12:4-8; 1Co 12:4-11:
A. Por sermos esse Corpo orgânico, devemos ser orgânicos e funcionar organicamente na vida
da igreja – Rm 12:4-5:
1. Quando a graça de Deus em Cristo como o elemento divino entra em nós para ser a nossa
vida para o nosso desfrute, ela traz consigo o elemento de certas habilidades e capacidades espirituais que, acompanhando o nosso crescimento em vida, desenvolve-se tornando-se dons em vida para que funcionemos no Corpo de Cristo – Rm 12:6-8.
2. Quando todo o Corpo opera, o Corpo causa o seu próprio crescimento, fazendo com que
ele seja edificado em amor – Ef 4:16.
B. A função orgânica do Corpo orgânico de Cristo está nas expressões locais do Corpo e no mover
do Deus Triúno nas operações de Deus, pelos ministérios do Senhor e pelos dons do Espírito
em Suas manifestações aos membros do Corpo orgânico de Cristo - 1Co 12:4-11, 28:
1. Em 1 Coríntios 12:4-6 há as operações de Deus Pai, os ministérios de Deus Filho e os dons
de Deus Espírito.
2. Os dons do Espírito são para levar a cabo os ministérios do Senhor, e os ministérios do
Senhor são para cumprir as operações de Deus Pai – 1Co 12:4-6.
3. Enquanto funcionamos organicamente, o Deus Triúno, que está em nós, move-se conosco.
4. O Deus Triúno não se move separado de nós; quando nos movemos, Ele se move – Ef 3;1617; 2Co 13;14; 1Co 12:4-6.
C. A função orgânica da igreja é para a edificação da igreja como o Corpo orgânico de Cristo, a
plenitude Daquele que é todo-inclusivo e que a tudo enche em todas as coisas – Ef 1:23.
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