A VIDA CRISTÃ, A VIDA DA IGREJA,
A CONSUMAÇÃO DA ERA E A VINDA DO SENHOR
(Sábado – Segunda sessão da manhã)

Mensagem Cinco
A oração da era oferecida a Deus
por meio da igreja, o Corpo de Cristo, como uma casa de oração
Leitura bíblica: Is 56:7; Mt 18:18-19; Mc 11:17a; Ef 1:20-23; 2:6
I. A oração da era é a oração da igreja como o Corpo de Cristo, a oração que exercita a
autoridade de Cristo como o Senhor ascendido e a Cabeça do Corpo, para o cumprimento da economia de Deus – Is 45:11; 62:6-7; Ez 36:37; Mt 18:18-19:
A. A ascensão de Cristo indica que a obra da redenção foi totalmente consumada – Hb
1:3; 10:12:
1. A ascensão de Cristo indica que o senhorio de Cristo foi estabelecido – At 2:36.
2. Cristo foi exaltado por Deus, estabelecido como o Senhor do universo e dado à
igreja como Cabeça sobre todas as coisas; todas as coisas estão debaixo dos Seus
pés, e tudo o que Ele obteve e alcançou está sendo transmitido para a igreja, que é
o Seu Corpo – Ef 1:22-23.
B. Porque a igreja é o Corpo de Cristo, a posição da igreja é exatamente a mesma de Cristo; uma vez que o Corpo é um com a Cabeça, a posição do Corpo é exatamente a mesma que a da Cabeça – 1Co 12:12, 27; Ef 5:30.
C. A autoridade do Corpo é a autoridade da Cabeça exercida pelo Corpo; assim, a autoridade do Corpo é a autoridade da Cabeça – Cl 1:18; 2:19.
D. A oração da era não é a oração de crentes individuais, mas a oração da igreja como o
Corpo de Cristo – At 12:5b; Ap 8:3:
1. Nesse tipo de oração, não rogamos ao Senhor para fazer algo para nós; antes, reivindicamos o que o Senhor obteve e alcançou; Ele está sentado à direita de Deus nas
regiões celestiais, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio,
e de todo nome que se possa mencionar – Ef 1:20-21.
2. Quando oramos segundo o que o Senhor obteve em ascensão, tomamos a base da
Sua ascensão e reivindicamos o Seu senhorio sobre a situação atual do mundo – Ef
2:6.
3. Porque o Corpo é um com a Cabeça nos céus, o Corpo tem a autoridade de amarrar e soltar na terra o que já foi amarrado e solto nos céus – Mt 16:19; 18:18.
E. Para entrarmos plenamente nesse tipo de oração e sermos capazes de exercer a autoridade dada pela Cabeça para o Corpo, temos de perceber que somos membros do
Corpo, e temos de viver, agir e nos mover no Corpo – Rm 12:5; 1Co 12:12-27.
II. A igreja, o Corpo de Cristo, é uma casa de oração – Is 56:7; Mc 11:17a; Jo 2:16-17, 1921; 14:2; Hb 3:6:
A. Na igreja como o templo de Deus, uma casa de oração, oramos pelo cumprimento do
desejo de Deus e a realização da economia de Deus – 1Rs 8:48; Dn 9:1-23; Jo 15:7; Mt
6:10; Ef 3:14-21; 5:27; Ap 14:1; 21:2.

B. Na casa de oração vivemos e servimos como um homem de oração, orando ao Deus misterioso na esfera divina e mística – Lc 5:16; Jo 6:57; 14:9-10, 20.
C. Na igreja como o templo de Deus, uma casa de oração, oramos segundo o desejo e o
pensamento de Deus; tal oração é preciosa e de peso, ela abalará as portas do Hades e
afetará Satanás – Dn 9:1-23.
D. A oração que é agradável a Deus é a oração que pede o cumprimento da vontade de
Deus e a completação da obra de Deus – Mt 6:10; Cl 1:9; 4:12; Is 45:11; 62:6-7; Ez
36:37.
E. Nossa oração na casa de oração deve ser para o cumprimento da economia de Deus –
1Rs 8:48:
1. A terra santa, a cidade santa, e o templo santo são três itens cruciais da economia
de Deus:
a. Cristo é a nossa boa terra; Cristo é a nossa cidade, nosso reino; e Cristo é o
templo, a habitação de Deus.
b. Nossas orações devem ter como alvo a terra santa, a cidade santa e o templo
santo; isso significa que as nossas orações devem ter como alvo o interesse de
Deus, isto é, Cristo e a igreja como o interesse de Deus na terra – Ef 1:16-23;
3:14-21.
c. Daniel orou pela terra santa, pela cidade santa e pelo templo santo abrindo
suas janelas para Jerusalém – Dn 6:10.
2. Para orar adequadamente, devemos orar para Deus em nome do Senhor Jesus, visando o interesse de Deus para Sua economia; orar em nome de Jesus é orar pelo
interesse de Deus na terra, que é Cristo como a porção de Deus para nós, como o
reino de Deus e como a habitação de Deus – Jo 14:13-14; 15:16; Ef 2:21-22; 3:8; Cl
1:12-13.
F. Em Seu ministério celestial, Cristo está intercedendo, ministrando e executando a administração de Deus e precisamos ser aqueles que respondem às atividades de Cristo em
Seu ministério celestial por meio das nossas orações na igreja como o templo de Deus,
uma casa de oração – Hb 2:17; 4:14; 7:25-26; 8:1-2; Ap 5:6; Cl 3:1-4:
1. Por meio da nossa oração, Cristo, a Cabeça, tem uma maneira de realizar a Sua administração por meio do Seu Corpo; assim como a Cabeça está operando no céu intercedendo, ministrando e administrando, nós, o Corpo, estamos trabalhando na
terra respondendo ao ministério celestial de Cristo e refletindo o que Ele está fazendo – Cl 1:18a; 2:19; 3:1-2; Hb 2:17; 4:14; 7:25-26; 8:1-2; Ap 5:6.
2. Se buscarmos as coisas do alto e tivermos uma vida e um viver com Cristo, seremos totalmente ocupados com o interesse do Senhor; nosso coração estará com
Ele no céu, onde Ele está intercedendo pelas igrejas, suprindo os santos e administrando o governo de Deus – Cl 3:1-4, 17.
G. A oração na igreja como a casa de oração é na posição de ascensão, e com essa posição
de oração há a autoridade de oração; quando temos a posição e a autoridade celestiais, nossas orações se tornam a administração de Deus, a execução da vontade de
Deus; essa é a oração prevalecente da igreja: a oração da era – Ef 1:22-23; 2:6; Mt 6:910, 13b.
H. Na igreja como a casa de oração, oramos de maneira a executar, amarrando na terra o que
foi amarrado nos céus e soltando na terra o que foi solto nos céus; essa é a oração do Cor-

po; podemos ter esse tipo de oração somente quando pedimos concordando – Mt 18:1819.
I. Na igreja como a casa de oração, podemos participar na vida intercessora de Cristo,
orando no centro da administração divina – Ap 8:3; Hb 7:25; Rm 8:26-27, 34.
J. O assunto e alvo centrais da oração na casa de oração são preparar uma igreja gloriosa para Cristo, uma igreja que será compatível com Ele e cumprirá o desejo do Seu coração – Ef 1:5, 9; 3:14-21; 5:27.
K. A restauração do Senhor é para edificar Sião (a realidade do Corpo de Cristo consumando na Nova Jerusalém), e alcançamos Sião orando na igreja como uma casa de oração – Ef 4:16; Ap 14:1; 21:2.
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