
Mensagem Seis  

Viver na vida de ressurreição de Cristo 

sob o encabeçamento único de Cristo 

e crescer na Cabeça, Cristo, em todas as coisas 

para a realidade e edificação do Corpo de Cristo  

Leitura bíblica: 2Co 1:9; Cl 1:18; 2:19; Fp 1:19-21a; 3:10; 1Co 6:17; Ef 4:15-16 

I. A igreja como o Corpo de Cristo é um organismo absolutamente na vida 

de ressurreição de Cristo – Cl 1:18; Jo 11:25; At 2:24; Ap 1:18; 2:8; Fp 3:10: 

A. O princípio da ressurreição é que a vida natural é exterminada e que a vida di-

vina aparece em seu lugar – 2Co 1:9. 

B. Em nossa vida natural e na velha criação não somos o Corpo; somos o Corpo na 

nova criação germinados pela ressurreição de Cristo – Ef 1:19-23. 

C. Estar em ressureição significa que a nossa vida natural é crucificada e que a 

parte do nosso ser criada e redimida por Deus é elevada para ser uma com 

Cristo em ressurreição – Rm 6:4, 6; 8:2, 11; Gl 2:20. 

D. Quando não vivemos pela nossa vida natural, mas pela vida divina em nós, es-

tamos em ressurreição e o resultado disso é o Corpo de Cristo – Rm 6:6; 8:11; 

12:4-5: 

1. O relacionamento entre o povo de Deus deve ser o próprio Cristo como a vi-

da de ressurreição que brota, floresce e produz amêndoas – Nm 17:8. 

2. Tudo que falamos, fazemos e somos na vida da igreja como uma expressão 

do Corpo de Cristo deve ser em ressurreição.   

II. Cristo é a única Cabeça do Corpo, a igreja, coletivamente e de todos os 

crentes individualmente; Ele é diretamente a Cabeça de cada um de nós – 

Cl 1:18; 1Co 11:3: 

A. A Cabeça é uma questão de autoridade; Cristo ser a Cabeça é Ele ter toda au-

toridade no Corpo – Cl 1:18; Mt 28:18: 

1. Estar sob o encabeçamento de Cristo é estar absolutamente sob Sua autori-

dade – Ef 4:15. 

2. A autoridade para direcionar o Corpo e todos os Seus membros depende da 

Cabeça.   

B. Estarmos sob a autoridade da Cabeça determina se conhecemos a vida do Cor-

po – 1Co 11:3; Ef 4:15-16; Cl 1:18; 3:4: 

1. O Corpo só pode ter uma Cabeça e submeter-se a uma só Cabeça – Cl 1:18. 

2. Cristo é a única Cabeça e temos de nos submeter a Ele, honrando e testifi-

cando o encabeçamento único de Cristo – Ef 1:22-23; Mt 23:8-12. 

3. Os membros do Corpo são ajustados e são capazes de viver a vida do Corpo 

retendo a Cabeça; nosso relacionamento com a Cabeça determina o nosso 

relacionamento com os outros membros – Ef 4:15-16; 1Co 12:18, 27. 

III. A realidade do Corpo de Cristo é um grupo dos redimidos de Deus que fo-

ram feitos homens-Deus por Deus e que não vivem por si mesmos, mas 

por outra vida, que é o Deus Triúno processado e consumado – Gl 2:20; Fp 

1:19-21a; 3:10: 

A. A realidade do Corpo de Cristo é um viver coletivo pelos homens-Deus aperfeiço-

ados, que são homens genuínos, mas não vivem por sua própria vida, e sim pela 
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vida do Deus Triúno processado e consumado, cujos atributos são expressos por 

meio das suas virtudes – Fp 1:19-21a. 

B. A realidade do Corpo de Cristo é um viver por todos os homens-Deus, unidos, 

mesclados e constituídos com Deus pelo mesclar da humanidade com a divinda-

de e da divindade com a humanidade – Jo 14:20. 

C. A realidade do Corpo de Cristo é um viver coletivo em conformidade com a 

morte de Cristo por meio do poder da Sua ressurreição – Fp 3:10. 

D. Porque o Corpo de Cristo está no espírito mesclado, estar na realidade do Cor-

po de Cristo é estar no espírito mesclado e viver no espírito mesclado – Rm 8:4; 

12:4-5; 1Co 6:17; 12:12-13, 27: 

1. Viver, agir e mover-se no espírito mesclado é viver, agir e mover-se no Corpo 

e estar na realidade do Corpo – Rm 8:4; 12:4-5. 

2. Estar no espírito mesclado é estar no Corpo de Cristo em realidade e de 

modo prático – 1Co 6:17; 12:12-13, 27. 

IV. Temos de crescer na Cabeça, Cristo, em todas as coisas – Ef 4:15: 

A. Crescer em Cristo é ter Cristo aumentado em nós em todas as coisas até alcan-

çarmos a condição de homem maduro – Ef 4:15, 13. 

B. A palavra Cabeça em Efésios 4:15 indica que o nosso crescimento em vida pelo 

aumento de Cristo em nós deve ser o crescimento dos membros no Corpo sob a 

Cabeça. 

C. Precisamos crescer em Cristo em todas as coisas, ou seja, em cada coisa, pe-

quena ou grande – Ef 4:15: 

1. Ainda existem muitas coisas nas quais ainda não crescemos em Cristo; nes-

sas coisas não estamos em Cristo, mas fora de Cristo.  

2. Quando todos nós crescermos em Cristo em todas as coisas, seremos um em 

Cristo.  

D. Crescer em vida é crescer com o crescimento de Deus; o crescimento do Corpo 

depende do crescimento de Deus, o aumento de Deus, em nós – Cl 2:19. 

V. O crescimento do Corpo é Sua edificação – Ef 4:16: 

A. O crescimento do Corpo de Cristo é o aumento de Cristo na igreja, que resulta 

na edificação do Corpo pelo próprio Corpo – Ef 3:17a: 

1. Quando Cristo entra nos santos e vive neles, o Cristo que está nos santos 
torna-se a igreja – Cl 3:10-11. 

2. O Corpo de Cristo cresce pelo crescimento de Cristo em nós e é, assim, edifi-

cado – Cl 1:18; 2:19; Ef 4:15-16. 

B. O Corpo edifica a Si mesmo em amor – Ef 4:16: 

1. O amor no qual o Corpo edifica a si mesmo não é o nosso próprio amor, mas 

o amor de Deus em Cristo, que se torna o amor de Cristo em nós, pelo qual 

amamos Cristo e os demais membros do Seu Corpo – 1Jo 4:7-8, 11, 16, 19. 

2. O amor é a substância interior de Deus; quando entramos na substância in-

terior de Deus, desfrutamos Deus como amor e a Sua presença na doçura do 

amor divino e, assim, amamos os outros como Cristo o fez – Ef 5:25. 

3. Temos de ser introduzidos no amor como a substância interior de Deus para 

a edificação do Corpo de Cristo – Ef 4:12, 16. 


