
Esboço das  
mensagens para o treinamento de tempo-integral  

no segundo semestre de 2018 

------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
A VISÃO CENTRAL 

Mensagem Dois 

Estar mesclado com Deus para crescer com o crescimento de Deus e  
ser transformado por Ele para ministrar Deus com vistas à Sua edificação 

Leitura bíblica: 2Sm 7:12-14a; Cl 2:19; Mt 13:18-23; Jo 17:11, 21; Ef 4:15-16 

I. A igreja como o Corpo de Cristo é o organismo do Deus Triúno, e a edifica-
ção da igreja se dá ao sermos mesclados com Deus para crescermos com o 
crescimento de Deus e sermos transformados por Ele para ministrar Deus, 
a fim de sermos aperfeiçoados em um só, para o edifício de Deus – Ef 1:22-
23; 4:4, 16; Lv 2:4-5; Cl 2:19; At 6:4; Jo 17:23; cf. Ef 4:11-13: 

A. Edificação verdadeira é o crescimento em vida (1Co 3:6-12a; Ef 2:21-22), edifica-
ção verdadeira é a transformação em vida (Rm 12:2), e edificação verdadeira é a 
unidade do Corpo, a unidade no Deus Triúno (Ef 4:4-6, 12-13; Jo 17:21, 23). 

B. O mesclar de Deus com o homem e a unidade do Corpo são as questões centrais 
na Bíblia e em nossa vida cristã; a unidade é como um termômetro: ela pode dizer-
nos o quanto estamos no mesclar; o resultado de estar mesclado com Deus é a 
unidade do Corpo – 1Co 6:17; 12:13 e nota 1. 

C. O mesclar de Deus e o homem causa crescimento e transformação em vida, e esse 
mesclar acontece ao comermos, bebermos, digerirmos e assimilarmos Cristo como 
nossa comida e bebida espirituais – Jo 6:57, 63; 1Co 10:3-4. 

D. Quanto mais desfrutamos Cristo comendo e bebendo Dele, mais experimenta-
mos o metabolismo espiritual interior da transformação, que é tanto o cresci-
mento como a edificação da igreja – Jr 15:16; Jo 4:10, 14; Rm 12:2; Mt 16:18. 

E. A economia de Deus é trabalhar-Se em nós a fim de experimentarmos o processo 
metabólico da digestão e assimilação espirituais para a nossa transformação, 
dando-Lhe passagem em todo nosso ser para o edifício de Deus – Ef 3:16-19; Mt 
5:3, 8; Is 66:1-2; Sl 51:10-12. 

F. A edificação orgânica da igreja mediante o processo de metabolismo espiritual é, 
na verdade, o que o Senhor profetizou a Davi em 2 Samuel 7:12-14a; é somente 
através desse processo que algo humano (a descendência humana) pode tornar-
se divino (os filhos de Deus). 

II. Mateus 13 revela que Cristo é o semeador, o distribuidor da vida divina, a 
fim de semear-Se como semente da vida, a palavra de Deus, no nosso espí-
rito humano com o coração humano para produzir Cristo como a semente 
divina em nós para a lavoura de Deus, o edifício de Deus – Jo 10:10b; Mt 5:3, 
8; 13:3, 8, 18-23; Mc 4:14; Jo 6:68; Mc 12:30; 1Co 3:9: 



A. Para o crescimento de Cristo como semente da vida em nós, devemos lidar com o 
Senhor diariamente para sermos pobres em espírito, sermos esvaziados em nosso 
espírito, reconhecendo que não temos nada, não sabemos nada, não podemos fazer 
nada e não somos nada fora de Cristo como Espírito, o Cristo novo, atual e “agora” 
– Mt 5:3; Jo 8:58. 

B. Para o crescimento de Cristo como semente da vida em nós, devemos lidar com o 
Senhor diariamente para sermos puros de coração, guardando o nosso coração so-
bre tudo o que se deve guardar – Mt 5:8; Pv 4:23: 
1. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, guardando-o para que não en-

dureça pelo tráfego mundano, como à beira do caminho – Mt 13:19. 
2. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, guardando-o para que não 

seja superficial, com pecados ocultos, desejos pessoais, auto busca e auto pie-
dade, que são pedras que impedem a semente da vida arraigar-se em nós – vv. 
20-21. 

3. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, preservando-o da ansiedade 
da era e do engano das riquezas, que são espinhos que sufocam o crescimento 
da semente da vida para nos tornar infrutíferos – v. 22. 

4. Devemos amar o Senhor de todo o nosso coração, dando-Lhe todo o nosso 
coração para que seja a boa terra a fim de suprir os nutrientes humanos à 
semente divina para o Seu crescimento em nós – v. 23; cf. 12:34-37. 

C. Para o crescimento de Cristo como a semente da vida em nós, precisamos de uma 
consagração a Cristo que seja nova, atual e diária, do nosso espírito humano, 
nosso coração humano e nosso corpo mortal, a fim de que a semente divina da 
vida cresça em nós com o suprimento pleno de todos os nutrientes humanos do 
nosso ser interior, para Cristo ser engrandecido em nosso corpo mortal e para 
sermos tragados pela vida, para a edificação do Corpo de Cristo – Mt 5:3, 8; Pv 
4:23; 20:9; 22:11; Fp 1:20; Cl 2:19: 
1. Precisamos passar tempo para absorver Deus, a fim de crescermos com o 

crescimento de Deus para a edificação da igreja como a casa de Deus e o reino 
de Deus – v. 19; Is 50:4-5; Mc 1:35; cf. Lc 8:13. 

2. Aqueles que servem o Senhor devem ver que o seu serviço deve originar-se 
de Deus – cf. At 22:7-10: 
a. “Quem não consegue parar de trabalhar por amor a Deus não pode tra-

balhar por amor a Deus” – M. E. Barber. 
b. Embora Davi tenha tido a oportunidade, tenha visto a necessidade e te-

nha tido a capacidade de edificar o templo de Deus, ele parou quando a 
palavra de Deus veio a ele – 2Sm 7:18, 25, 27; cf. Lc 1:38. 

c. O fato de Davi ter parado estabeleceu um testemunho duplo no universo: 
primeiro, toda a obra neste universo deveria vir de Deus, e não do homem; 
em segundo lugar, o que importa é o que Deus faz pelo homem, e não o que 
o homem faz por Deus – Rm 11:36; cf. Nm 18:1. 

d. Tanto o edificador do templo quanto o lugar do templo surgiram do fato 
de Davi ter seus pecados perdoados, daquilo que Deus fez por Davi – 2Sm 
12:24-25; 24:1-10, 18-25; 1Cr 21:18; 2Cr 3:1; Sl 51.  



e. Precisamos deixar que Deus fale a nós, nos ordene, e, então, precisamos 
cooperar com Ele, porque O tememos e O amamos – Êx 21:1-6; Sl 86:11; 
1Co 2:9. 

3. Devemos ser fortalecidos em nosso espírito para adorarmos a Deus em nosso 
espírito e com ele, e com Cristo como nossa veracidade, a fim de que Cristo 
habite em nosso coração – Ef 3:16-19; Jo 4:23-24. 

4. Nosso coração precisa ser estabelecido sem culpa em santidade; precisamos 
pedir ao Senhor para direcionar o nosso coração ao amor de Deus e à perse-
verança de Cristo, e precisamos lidar com o nosso coração a fim de que ele 
seja a boa terra na qual Cristo pode crescer sem impedimento – 1Ts 3:13; 2Ts 
3:5; Mt 13:8. 

5. Precisamos perdoar os outros de coração pelo Cristo que habita interior-
mente como nossa vida perdoadora, permitindo-Lhe governar em nós para a 
realidade do reino, e perdoar os outros de coração, pelo Cristo que habita 
interiormente, como a nossa paz que arbitra, permitindo-Lhe presidir em nós 
para o novo homem; precisamos libertar os outros perdoando-lhes, a fim de 
que sejamos libertados para sermos perdoados por Deus para a liberdade do 
crescimento da semente de Deus em nós – Mt 6:15; 18:35; Cl 3:12-15; Lc 6:37. 

6. Precisamos ofertar nossos bens materiais em secreto, para o semear e espalhar 
da semente da vida, ofertando nosso suprimento material à igreja de Deus, aos 
santos de Deus necessitados, aos que servem a Deus em tempo integral e aos 
pobres no amor de Deus e com a bondade de Deus para o evangelho de Deus – 
v. 38; 1Co 16:1-2; Mt 6:1-4, 19-21; 19:21; At 11:29; Rm 15:26; Fp 4:16-17. 

7. Precisamos semear a semente da vida como a palavra de Deus pregando o 
evangelho do reino de Deus a toda a terra habitada, tanto aos incrédulos para 
se converterem a Cristo, quanto aos crentes, para crescerem em Cristo; isso é 
semear, plantar e regar a semente da vida anunciando as riquezas insondáveis 
de Cristo como o evangelho e profetizando para a edificação da igreja como a 
casa de Deus e o reino de Deus – Mt 24:14; Rm 1:1; Ef 3:8; 1Co 3:6; 14:4b, 31. 

III. João 17 revela que somos edificados em um só no Deus Triúno, ao sermos 
mesclados com Ele para sermos um, assim como o Deus Triúno é um para 
o Seu testemunho único (uma só expressão), Seu único Corpo (um só orga-
nismo) e uma só cidade (uma só expressão) – vv. 11, 21; Ap 1:11-12; Ef 4:4; Ap 
21:2, 11:  

A. Somos edificados em um só no Deus Triúno pela Sua vida que entremescla e une (o 
elemento da nossa unidade), libertando-nos do homem natural – Jo 17:2-3, 6. 

B. Somos edificados em um só no Deus Triúno pela Sua palavra que lava e santifica 
(os meios da nossa unidade), libertando-nos do mundo satânico – vv. 14-19. 

C. Somos edificados em um só no Deus Triúno pela Sua glória radiante e resplen-
dente (a expressão da nossa unidade), libertando-nos do nosso ego divisivo – vv. 
21-24. 

IV. A edificação orgânica do Corpo é o crescimento do Corpo, e a obra do minis-
tério de edificar o Corpo é realizada diretamente pelos santos aperfeiçoados 
no crescimento em vida – Ef 4:11-16: 



A. O crescimento do Corpo em vida é “na” Cabeça, e a função do Corpo em serviço 
é proveniente “da” Cabeça – Ef 4:15-16: 
1. Quando permitirmos que Cristo seja a Cabeça em tudo, estando conectados 

a Ele intimamente e crescendo Nele em tudo, seremos supridos com as rique-
zas da Sua vida para ministrar Deus como vida aos outros membros do Corpo 
– Cl 2:19; 1Co 14:4b; Jo 7:37-39; Fp 1:25. 

2. Pela oração, crescemos na Cabeça e, pelo ministério da palavra de Deus, fun-
cionamos a partir da Cabeça; isso é ser um com Cristo em Seu ministério 
celestial para edificar a igreja – At 6:4; cf. Hb 7:26; 8:1; 1Co 14:4b. 

3. Edificar o Corpo de Cristo é ser enchido com o Espírito para ministrar o Es-
pírito aos santos para o seu crescimento em vida – 2Co 3:2-3, 6, 8; 5:18-20. 

B. A partir de Cristo, a Cabeça, todo o Corpo (as juntas de suprimento e as partes 
operantes) realiza o crescimento do Corpo de Cristo para a edificação de si 
mesmo em amor; o amor é o caminho mais excelente para a edificação do Corpo 
de Cristo – Ef 4:16; 1Co 12:31b – 13:13; Jo 13:34-35. 
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