
Mensagem Quatro 

A natureza da igreja  

Leitura bíblica: 1Co 1:2; 12:12; Ef 1:19-21; 2:6; 3:16-21; 4:4-6, 16; 1Co 6:17 

I. A igreja é divina, “crística”, “ressurreicional” e celestial:  

A. A igreja é de Deus – 1Co 1:2; 10:32; 11:16: 

1. Uma igreja local deve ser uma igreja de Deus, possuindo a natureza divina 

de Deus – 2Pe 1:4. 

2. A expressão a igreja de Deus indica que a igreja não somente pertence a 

Deus, mas também que a igreja deve ter a natureza de Deus.   

B. A igreja é “crística” – 1Co 12:12; Ef 1:22-23: 

1. Toda igreja local deve ser uma igreja de Cristo (Rm 16:16), estando no ele-

mento de Cristo: 

a. Cristo é a natureza da igreja e a igreja é, na verdade, o próprio Cristo – 

Cl 3:10-11. 

b. Tudo que carece de Cristo ou não é de Cristo, não é a igreja. 

2. A igreja é um puro produto de Cristo – Ef 4:15-16: 

a. Isso é tipificado por Eva, que foi totalmente, completamente e genuina-

mente produzida a partir de Adão; tudo que estava em Eva e tudo que 

ela era, era de Adão – Gn 2:22-24; Ef 5:30-32. 

b. A igreja também deve ter somente um elemento, o elemento de Cristo; 

com exceção do elemento de Cristo, não deve haver nenhum outro ele-

mento na igreja – Cl 3:10-11. 

C. A igreja é “ressurreicional” – Jo 11:25; At 2:24; Ap 1:18; 2:8, 10: 

1. A igreja é uma entidade absolutamente em ressurreição; não é natural, 

nem está na velha criação. 

2. A igreja é uma nova criação, criada na ressurreição de Cristo e pelo Cristo res-

surreto; portanto, a igreja é “ressurreicional” – Gl 6:15; 2Co 5:17. 

3. A igreja foi produzida por Cristo em ressurreição e existe por Sua vida de 

ressurreição; assim, a igreja é um ente que pode resistir à morte. 

D. A igreja é celestial – Ef 1:19-21; 2:6: 

1. A igreja está em Cristo em Sua ascensão; a igreja ressuscitou com Cristo e 

está agora sentada nas regiões celestiais em Cristo – Ef 2:6. 

2. O principal significado da igreja ser celestial é que ela está sob a autorida-

de de Deus – Mt 28:18; Dn 4:26, 34-35: 

a. A natureza da igreja é ser submissa à autoridade de Deus.   

b. A natureza específica do céu é que ele se submete à autoridade de Deus; 

portanto, ser celestial é ter a natureza de submeter-se à autoridade de 

Deus – Mt 6:10; 18:18-19. 

II. Precisamos ser vigilantes e fiéis em preservar a natureza da igreja – Mt 
13:31-32: 

A. A igreja deve ser como uma planta que produz comida para satisfação de Deus 

e do homem – Mt 13:31-32a. 
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B. A natureza e função da igreja foram mudadas de modo que se tornou uma “ár-

vore”, uma morada para as aves – Mt 13:32b, 4, 19. 

C. A igreja, segundo a sua natureza celestial e espiritual, deve ser semelhante à 

mostarda, peregrina na terra, mas com sua natureza mudada, a igreja tornou-

se profundamente arraigada e estabelecida como uma árvore na terra – Mt 13: 

31-32. 

III. A igreja é o mesclar de Deus com o homem – Ef 3:16-21; 4:4-6; 16: 

A. O mesclar de Deus com o homem é uma verdade profunda e central nas Escri-

turas – 1Co 6:17; Jo 14:20; 17:21-23. 

B. Temos de compreender o princípio da igreja: a igreja é Deus mesclado com o 

homem – Ef 4:4-6: 

1. A igreja não é somente divina, nem somente humana; se a igreja fosse so-

mente divina ou humana, perderia sua natureza.   

2. O mesclar de Deus com o homem manifesta a natureza da igreja. 

C. O único propósito de Deus é mesclar-Se a nós, a fim de tornar-Se nossa vida e 

nosso conteúdo, e nós nos tornarmos a Sua expressão coletiva – Jo 14:20; 15:4-

5; Ef 3:16-21; 4:4-6, 16: 

1. O mesclar de Deus com o homem é uma união intrínseca dos elementos da 

divindade e da humanidade para formar uma entidade orgânica, no entan-

to, os elementos permanecem distintos na união. 

2. A vontade de Deus é o mesclar de Deus com o homem e o cumprimento do 

propósito eterno de Deus depende desse mesclar – Ef 1:5, 9; 3:11. 

D. O Corpo de Cristo é a ampliação de Cristo, a ampliação Daquele que é a mescla de 

Deus com o homem – Ef 1:22-23; 4:16: 

1. Nos Evangelhos, o mesclar de Deus com o homem produziu a Cabeça; em 

Atos, a ampliação do mesclar de Deus com o homem produziu o Corpo de 

Cristo – Ef 1:22-23; 4:15-16. 

2. Em Efésios 4:4-6, quatro pessoas (o Corpo, o Espírito, o Senhor e Deus Pai) 

estão ativamente mescladas: 

a. O Pai está corporificado no Filho, o Filho é tornado real como o Espírito, 

e o Espírito está mesclado com os crentes.  

b. Esse mesclar é a constituição do Corpo de Cristo.  

3. O Deus Triúno processado e consumado mescla-Se com o Seu povo escolhido 

em sua humanidade, e esse mesclar é a unidade genuína do Corpo de Cristo – 

Ef 4:3; Jo 17:21-23. 

E. Para a vida da igreja, precisamos ter uma visão do espírito mesclado: o Espírito 

divino mesclado com o nosso espírito humano regenerado – 1Co 6:17; Rm 8:4: 

1. O Pai está no Filho, o Filho está no Espírito e o Espírito está agora mesclado 

com o nosso espírito – Jo 14:9-10, 16-18; 1Co 15:45b; 6:17; Rm 8:16. 

2. A união de Deus com o homem é uma união de dois espíritos, o Espírito de 

Deus e o espírito do homem (1Co 2:11-16); a união desses dois espíritos é o 

mistério mais profundo da Bíblia. 

3. O foco da economia de Deus é o espírito mesclado, o Espírito divino mescla-

do com o espírito humano; tudo que Deus pretende fazer ou cumprir está 

relacionado com esse foco – 1Co 2:6:17; Ef 3:9, 5; 1:17; 2:22; 4:23; 5:18; 6:18. 


