Mensagem Três
A história universal segundo a economia de Deus:
A história divina dentro da história humana
Leitura bíblica: Jl 1:4; 2:28-32; 3:11-21; Ef 3:16-21; 4:15-16; Ap 19:7-9; 22:17a
I. Neste universo, há duas histórias: a história do homem, a história humana, e a
história de Deus, a história divina; aquela é como uma casca e esta, como a
semente dentro da casca:
A. Precisamos ter uma visão clara da história divina dentro da história humana – Jl 1:4;
2:28-32; 3:11-21:
1. A história do homem, a história do mundo, a história física, humana, é exterior; a
história divina, a história de Deus com o homem e no homem, é interior; é uma
questão do mistério do Deus Triúno na humanidade – 1Tm 3:15-16:
a. Antes da encarnação de Cristo, Deus movia-se com os homens e entre os
homens; esse não era o Seu mover direto para executar Sua economia eterna
para Cristo e a igreja, mas Seu mover indireto em Sua velha criação, para a
preparação do Seu mover direto na Sua nova criação com vistas à Sua
economia eterna:
b. A história de Deus tem duas partes: A história de Deus com o homem,
encontrada no Antigo Testamento e a história de Deus no homem, encontrada
no Novo Testamento.
c. A história de Deus no homem começou com a encarnação e continuou com o
Seu processo de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e
ascensão; Oséias 11:4 diz que essas são as cordas humanas e os laços de amor.
2. A história divina, a história de Deus no homem, foi desde a encarnação de Cristo até
a Sua ascensão para tornar-se o Espírito que dá vida e, então, ela continua com Ele
habitando em nós por meio da salvação orgânica de Deus (regeneração, santificação,
renovação, transformação, conformação e glorificação) a fim de nos tornar a noiva
gloriosa de Cristo – Rm 5:10; Ef 5:27; Ap 19:7-9.
3. Isso culmina em Cristo como o Espírito, o Deus Triúno processado e consumado,
casando-se com a igreja como a noiva, o homem tripartido processado e transformado
– Ap 22:17a.
4. Quando o Senhor voltar, haverá a reunião de duas figuras: o Anticristo, uma figura
na história exterior, humana, e Cristo, a Figura na história intrínseca e divina –
2Ts 2:2-8:
a. Cristo voltará, descendo com os Seus vencedores como Seu exército (Jl 3:11),
para derrotar o Anticristo e seu exército (Ap 19:11-21).
b. Após a Figura na história divina derrotar a figura na história humana, o reino
milenar virá e esse reino se consumará na Nova Jerusalém: o passo final e
consumador da história divina – Ap 20:4, 6; 21:10.
B. Temos de considerar se estamos vivendo simplesmente na história humana ou se
também estamos vivendo na história divina – Ap 1:11, 20; 12:11; 14:4b; 19:7:
1. Todos nós nascemos na história humana, mas nascemos novamente, fomos
regenerados, na história divina – Jo 3:6.
2. Se o nosso viver é neste mundo, estamos vivendo simplesmente na história humana
exterior – Rm 12:1-2; 1Jo 2:15-17.
3. Se o nosso viver é na igreja, vivemos na história divina, interior – 1Co 1:2.

4. Como a ampliação da manifestação de Cristo, a igreja é parte da história divina
dentro da história humana, exterior – 1Tm 3:15-16:
a. Na vida da igreja, a história de Deus é a nossa história; Deus e nós temos uma
história: A história divina; nosso Deus tem uma história maravilhosa, que nos
inclui; a história de Deus tornou-se a nossa história porque Ele está em união
conosco – 1Co 6:17.
b. Tudo que Deus fez, está fazendo e irá fazer na Sua história é para nossa vida
cristã e vida da igreja.
C. “Nosso viver, nosso andar diário, nossos estudos, nosso trabalho e nosso negócio devem
ser parte da história de Deus no Seu mover maravilhoso e excelente na terra hoje (...)
Temos de ser um com Deus em Sua história, mover e operação nos Seus vencedores
amorosos; ou seja, precisamos ser um com Deus em vida, viver e em tudo que fazemos
hoje na terra! Temos de escrever a história de Deus hoje!” (Life-study of Joshua, p. 3).
II. Na história divina, o que está sendo restaurado hoje é a economia de Deus que
está focada na obra central de Deus: trabalhar-Se, em Cristo, no Seu povo
escolhido e redimido, tornando-Se um com eles para Sua expressão – Ef 3:1617a; 4:4-6:
A. O mover final de Deus na Sua restauração para levar a cabo Sua economia é trabalhar
a Si mesmo (Pai, Filho e Espírito) em nós e tornar-se nossa vida, a fim de O vivermos
e expressarmos como Seu Corpo, a igreja – Ef 3:16-21; 4:4-6, 15-16.
B. A economia de Deus é tornar Cristo tudo para nós, tornar Cristo a centralidade e
universalidade, para a produção do aumento de Deus, Sua ampliação, que é a igreja;
o aumento, a ampliação, de Deus é a plenitude de Deus para Sua expressão – Cl 1:18;
2:19; 3:10-11; Ef 3:19.
C. Em Sua economia, Deus deseja trabalhar-Se no homem para ser um conosco, para ser
a nossa vida, suprimento de vida e tudo para nós, e nos ter como Sua expressão; assim,
a intenção de Deus em Sua economia é ter uma entidade coletiva composta de Deus e
o homem para ser a Sua expressão pela eternidade – Ef 4:4-6.
D. Segundo Sua economia, Deus governará o mundo, produzirá uma situação para Israel
ser o Seu eleito, ganhará a igreja como Seu povo misterioso e terá as nações como os
povos no reino eterno de Deus; se virmos isso, saberemos onde estamos e saberemos o
significado da nossa vida humana – 2Tm 1:9; Rm 8:28-30.
E. Temos de ter uma visão clara da economia de Deus e sermos governados, controlados,
direcionados, preservados e protegidos por essa visão; hoje, na restauração do Senhor,
devemos ser fortes e inabaláveis na visão da economia de Deus – At 26:19; Pv 29:18a.
F. O mover final de Deus é que Cristo, o mistério de Deus, entre em nós como nossa vida,
a fim de nos tornarmos Seus membros vivos e formarmos o Seu Corpo, que é a
plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas – Cl 2:2; 1:27; 3:4; 2:19; Ef 1:2223:
1. Aqueles que vivem Cristo, que vivem no espírito, são o verdadeiro Corpo de Cristo
coletivamente; eles também são o novo homem em realidade, uma nova criação
com um novo viver para expressar o Deus Triúno – Ef 4:16, 24.
2. Por fim, a vida do Corpo alcançará a realidade de Romanos 12, e isso será a
preparação da noiva para a volta do Senhor – Ap 19:7.
3. “Tenha encargo pelo mover final de Deus. Então, você verá a unidade de Deus com
você e não haverá problema com o seu viver” (The World Situation and God’s Move,
p. 43).

4. “Levante-se e se posicione pela restauração do Senhor. Este é o tempo final para
Deus cumprir o Seu propósito de trazer o Senhor de volta” (p. 58).
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