Mensagem Dois
Ter uma visão do trono de Deus,
a cena espiritual por trás da situação mundial
e Cristo como o centro da administração de Deus
Leitura bíblica: Dn 4:17, 26, 34-37; 7:9-10; 10:4-21; Ap 1:4-5; 4:5; 5:6
I. Precisamos ter uma visão espiritual do trono de Deus como o centro da
administração de Deus em todo o universo – Ap 4:2; 5:1; Ez 1:26:
A. Sendo Soberano, Deus tem a capacidade plena de levar a cabo o que Ele quer
segundo o desejo do Seu coração e segundo a Sua economia eterna – Ap 4:11;
Dn 4:35; Rm 9:19-24.
B. Deus no trono está nos bastidores e reina sobre tudo e sobre todos – Is 6:1; 1Rs
22:19:
1. Quanto à situação mundial, tudo é decidido no trono.
2. Nada pode acontecer fora do governo do trono de Deus – Jó 1:6-12; 2:1-6.
C. O livro de Apocalipse é um livro da administração de Deus, desvendando o
trono de Deus para a administração divina – Ap 4:2; 5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5:
1. O trono em Apocalipse 4 e 5 é o trono da autoridade divina.
2. Aparentemente, o trono é invisível e não é percebido pelo homem; na
verdade, o trono está por trás do cenário, governando todos e tudo.
D. O livro de Daniel mostra que todos os reis e reinos do mundo estão sob a
administração de Deus – Dn 7:9-10; 2:34-35:
1. Todo governo humano desde Ninrode até o Anticristo tem estado e estará
sob o governo dos céus pelo Deus dos céus – Dn 7:9-12.
2. Deus fez Nabucodonosor saber que ele não era nada e que o Deus poderoso,
o Soberano do reino dos homens, que dá o reino a quem Ele quer, é tudo –
Dn 4:34-37.
3. Toda situação mundial está sob o governo dos céus pelo Deus dos céus – Dn
4:26
E. O governo dos céus pelo Deus dos céus sobre todo o governo humano na terra
corresponde à economia eterna de Deus, para Cristo acabar com a velha criação
a fim de germinar a nova criação, e para destruir e esmagar a totalidade do
governo humano e estabelecer o reino eterno de Deus – Dn 2:37, 44; 4:17; Ap
11:15.
II. O capítulo 10 do livro de Daniel apresenta uma visão do cenário
espiritual por trás da situação mundial:
A. No mundo espiritual, Cristo é o Preeminente; portanto, no capítulo 10, Ele é
mencionado primeiro – Dn 10:4-9:
1. O Cristo excelente, a centralidade e a universalidade do mover de Deus,
apareceu para Daniel como um homem para sua apreciação, consolo,
encorajamento, expectativa e estabilização.
2. O Cristo que Daniel viu é precioso, valioso, completo e perfeito:
a. Assim como o SENHOR tornou-se homem, Ele é a centralidade e a
universalidade do mover de Deus de levar a cabo a Sua economia.
b. Como o Sacerdote, Ele está cuidando de nós, e como o Rei, Ele governa
sobre nós – Dn 10:5.

c. Cristo apareceu para Daniel em Sua preciosidade e dignidade, em Seu
resplendor para brilhar sobre o povo e em Seu olhar iluminador que
examina e julga – Dn 10:6a-c.
d. Cristo apareceu no brilho da Sua obra e mover e no Seu falar forte para
julgar as pessoas – Dn 10:6d-e.
B. O cenário espiritual em Daniel 10 inclui tanto espíritos do bem quanto do mal
que estão envolvidos em uma guerra espiritual invisível – Dn 10:12-13, 20-21:
1. Enquanto Daniel orava (v. 2-3), uma luta espiritual acontecia no ar entre
dois espíritos, um pertencendo a Satanás e o outro a Deus.
2. É crucial vermos que por trás do cenário, uma luta espiritual está
ocorrendo, uma luta não vista com olhos humanos.
C. Enquanto ocorrem lutas entre os governos humanos, Deus está por trás do
cenário administrando a situação mundial – Dn 7:10.
III. Cristo é o centro da administração de Deus segundo a economia eterna
de Deus – Ap 5:6; 22:1:
A. Cristo em Sua ascensão foi entronizado para executar a administração de
Deus, Sua operação governamental – Hb 12:2; Ap 3:21; 22:1; 5:6:
1. Aquele que está sentado no trono é não apenas Deus, mas também homem;
Ele é o homem-Deus, o Deus-homem, a mescla de Deus com o homem – At
7:56.
2. Após o Senhor Jesus ter sido crucificado e sepultado, Deus O ressuscitou e O
fez sentar-se à Sua direita, tornando-O Senhor de todo o universo – At 2:3436; Fp 2:5-11.
B. O Cristo entronizado, o Administrador celestial no governo universal de Deus,
é o Cordeiro-Leão que é digno, o Redentor vencedor – Ap 5:1-14:
1. Como o Leão, Ele é O que luta contra o inimigo, Satanás; como o Cordeiro,
Ele é o Redentor – Ap 5:5-6.
2. Porque Cristo solucionou os problemas da rebelião de Satanás e da queda
do homem, Ele é digno de abrir o rolo da economia de Deus – Ap 5:1-7.
3. O Cordeiro, o Redentor, Aquele que foi morto na cruz pelos nossos pecados,
está agora no trono, executando a administração de Deus em todo o
universo.
4. Temos de perceber que o Senhor do universo é um homem, o homem-Deus,
o Deus-homem – Ez 1:26.
C. Em Sua ascensão e entronização, Cristo é o Soberano dos reis da terra – Ap
1:5:
1. O fato de Cristo ser o Soberano dos reis significa que Ele está muito acima
dos governantes da terra – Ef 1:20-22; Fp 2:9-11.
2. Os governantes da terra não são os verdadeiros governantes; Cristo, o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores, é o verdadeiro Governante – Ap 19:16.
3. Cristo executa a administração de Deus como o Soberano dos reis da terra
por meio dos sete Espíritos de Deus que ardem diante do trono de Deus –
Ap 1:4; 4:5; 5:6:
a. Todos os governantes do mundo estão sob as chamas dos sete Espíritos
– Ap 1:5.
b. A situação mundial e os negócios internacionais estão sob o queimar da
chama das sete lâmpadas de fogo, os sete Espíritos de Deus – Ap 4:5.

c. Temos de perceber que os sete Espíritos de Deus estão ardendo diante
do trono, não somente com relação às igrejas, mas também com relação
à situação mundial para as igrejas – Ap 1:-45, 11; 22:16.
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