
Mensagem Três 

A experiência da graça de Deus pelos crentes na economia de Deus 

consumando-se na igreja como o Corpo orgânico de Cristo  

Leitura bíblica: Jo 1:16; Rm 12:6; 1Co 1:2-4; 2Co 13:14; Gl 6:18; Ef 4:7, 29; Fp 4:23; Ap 22:21 

I. O viver dos crentes neotestamentários sob a graça na economia de Deus é 

um viver total de experimentar o Deus Triúno processado e consumado 

como graça – Gl 6:18; Hb 4:16; Ap 22:21: 

A. O viver cristão deve ser o viver da graça, a experiência da graça; nossa vida cristã 
é essencialmente uma vida de ter Deus como a nossa graça – 2Co 1:12. 

B. Um viver total significa que todo o nosso viver é um viver do Deus Triúno pro-
cessado para ser graça para nós – 2Co 13:14. 

C. O Espírito composto move-se em nós diariamente como a unção para desfrutar-
mos o Deus Triúno processado como graça – 1Jo 2:20, 27. 

D. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Espírito da graça, é com o nosso espírito, que 
foi regenerado para ser a habitação e o recipiente do Deus Triúno – Hb 10:29b; 

Gl 6:18; Fp 4:23; Fm 25; 2Tm 4:22. 

E. Somos aqueles que receberam graça, que é o Deus Triúno: o Pai dado a nós no 
Filho e o Filho tornado real como o Espírito habitando em nosso espírito – 1Co 

15:45b; 6:17. 

F. Porque somos santos, a graça do Senhor deve ser com cada um de nós em cada 
aspecto da nossa vida diária – Fp 4:23; Ef 4:7. 

II. Uma igreja genuína tem como base a graça que lhe foi dada em Cristo Je-

sus – 1Co 1:2-4: 

A. A graça de Deus não é dada à igreja com base na espiritualidade ou condição da 
igreja. 

B. Apenas a graça de Deus é a base da igreja – 1Co 16:23. 
C. Paulo dar graças a Deus em 1 Coríntios 1:4 teve como base a graça que foi dada 

à igreja em Cristo Jesus.   

D. A igreja está posicionada sobre a base da graça para receber mais graça – Ap 
22:21. 

E. Temos recebido graça como a nossa base e estamos posicionados na graça, não 
nos nossos atributos, virtudes ou qualidades; portanto, estamos qualificados a 

receber mais graça, até mesmo graça sobre graça – Jo 1:16. 

III. A consumação da experiência que os crentes têm da graça de Deus em Sua 

economia é a igreja como o Corpo orgânico de Cristo – 1Co 12:12-13, 27; Ef 

1:6-8, 22-23: 

A. Graça é o Deus Triúno que circula, dispensando a nós tudo o que Ele é para o 
nosso desfrute; toda a igreja depende da graça como a circulação da Trindade 

Divina em nós – 1Pe 5:10; At 4:33; 2Co 8:1; 13:14. 

B. A vida e a edificação práticas do Corpo de Cristo provêm do desfrute interior da 
graça de Deus – 1Co 1:9; 2Co 13:14. 

C. Cada parte do Corpo orgânico de Cristo é resultado da graça de Deus na econo-
mia de Deus – Rm 12:4-6a. 
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D. No Corpo, temos dons que diferem segundo a graça dada a nós e que são resul-
tado da nossa experiência da graça de Cristo – Rm 12:6: 

1. Essa graça é Deus em Cristo como o elemento divino entrando em nós para 
ser a nossa vida para o nosso desfrute – Jo 1:16; 2Co 13:14. 

2. Quando essa graça entra em nós, ela traz o elemento de certas aptidões e 
habilidades espirituais, que, acompanhando o nosso crescimento de vida, de-

senvolvem-se em dons de vida a fim de funcionarmos no Corpo de Cristo para 

servir a Deus – Rm 12:6-8. 

3. Em Romanos 12:6 os dons diferem segundo a graça; em Efésios 4:7 a graça 
foi dada segundo o dom:  

a. Graça é a vida divina que produz e supre os dons.  
b. Em Romanos 12, é a graça que produz o dom; logo, o dom é segundo a 
graça. 

c. Em Efésios 4, a graça é segundo o dom, segundo a medida do dom. 
E. Na igreja como o Corpo orgânico de Cristo, não devemos permitir que nenhuma 

palavra torpe saia da nossa boca, “mas só a que for boa para edificação, conforme 

a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem” – Ef 4:29: 

1. Nossa palavra falada aos outros deve transmitir graça, Cristo como nosso 
desfrute e suprimento – 2Co 13:14; Rm 16:20; 1Co 16:23; Gl 6:18. 

2. A palavra que edifica os outros sempre ministra Cristo como graça ao que 
ouve – Ef 4:29. 

IV. Em Efésios 3:2, o apóstolo Paulo diz que o mordomado da graça foi dado a 

ele a favor dos membros do Corpo – Ef 5:30: 

A. Em Efésios 3:2 e 9, Paulo usa a palavra grega oikonomia; no versículo 9 essa 

palavra refere-se à economia de Deus e, no versículo 2, ela refere-se ao mordo-

mado do apóstolo. 

B. O mordomado da graça de Deus foi dado a nós para podermos viver e servir com 
vistas à edificação do Corpo de Cristo – Ef 3:2-7: 

1. O mordomado da graça é para o dispensar da graça de Deus ao Seu povo 
escolhido a fim de produzir e edificar a igreja como o Corpo de Cristo – 1Co 

4:1-2. 

2. Desse mordomado, vem o ministério do apóstolo, que é um mordomo na casa 
de Deus, ministrando Cristo como graça para a família de Deus – 1Co 9:17. 

3. O ministério de Paulo era dispensar as riquezas de Cristo como graça aos 
crentes para o desfrute deles – Ef 3:8. 

4. A economia de Deus é com o próprio Deus, mas o mordomado da graça foi 
dado não somente a Paulo como pessoa; esse mordomado foi dado a todos os 

crentes.  

5. O mordomado da graça é universal; para o Corpo de Cristo, todos os santos 
têm o mordomado da graça segundo a economia de Deus – Ef 3:2, 9. 


