A VIDA CRISTÃ, A VIDA DA IGREJA,
A CONSUMAÇÃO DA ERA E A VINDA DO SENHOR
(Sábado – Sessão da noite)

Mensagem Seis
Entrar no significado intrínseco da realidade do Corpo de Cristo:
o pico mais elevado na economia de Deus e a principal revelação da Bíblia
Leitura bíblica: Ef 1:17, 22-23; 3:3-5, 9; 1Co 12:12, 24-27; 2Co 11:28-29; Rm 12:3-5, 15
I. A realidade do Corpo de Cristo é o pico mais elevado na economia de Deus e a principal revelação da Bíblia, revelada por um espírito de sabedoria e revelação – Ef
1:17, 22-23:
A. Precisamos de revelação para conhecer a realidade do Corpo de Cristo e entrar na esfera e no significado intrínseco da realidade do Corpo de Cristo como o desejo do coração de Deus e Seu propósito final – Ef 1:5, 9-10, 11, 21-22; Rm 12:1-2.
B. Somente uma revelação de Deus nos introduzirá na esfera da realidade do Corpo de
Cristo, e somente então, o Corpo se tornará a nossa experiência – At 9:1-5, 15; 26:1819; Ef 1:17-23; 3:3-5, 9; 1Co 12:12.
C. O segredo para termos a visão celestial do propósito final de Deus é estarmos dispostos a pagar o preço para obtê-la – Mt 5:3, 8; 6:22; Sl 25:9, 14; Ap 3:18.
II. Os vencedores tipificados por Sião são a realidade do Corpo de Cristo e consumam a
edificação do Corpo nas igrejas locais a fim de introduzir a cidade santa consumada,
a Nova Jerusalém, o Santo dos Santos como a habitação de Deus na eternidade; no
novo céu e nova terra, toda a Nova Jerusalém se tornará Sião, com todos os crentes
como os vencedores – Ap 21:1-3, 7, 16, 22:
A. Os vencedores tipificados por Sião como a realidade do Corpo de Cristo são o pico elevado, o centro, a elevação, o fortalecimento, o enriquecimento, a beleza e a realidade
da igreja – Sl 48:2, 11-12; 50:2; 20:2; 53:6a.
B. As características, a vida, a bênção e o estabelecimento de Jerusalém (a igreja) vêm de
Sião (os vencedores):
1. Em 1 Reis 8:1, os anciãos estavam em Jerusalém e a arca da aliança estava em Sião.
2. Salmos 51:18 diz que Deus fez bem a Sião e edificou os muros de Jerusalém.
3. Salmos 102:21 diz que o nome do Senhor estava em Sião e que o Seu louvor estava
em Jerusalém.
4. Salmos 128:5 diz que o Senhor abençoou desde Sião e que o bem era visto em Jerusalém.
5. Salmos 135:21 diz que o Senhor habitava em Jerusalém, mas que o Senhor era
bendito desde Sião.
6. Em Isaías 41:27 a palavra foi primeiro anunciada a Sião e, depois, pregada a Jerusalém.
7. Joel 3:17 diz que quando Deus habitasse em Sião, Jerusalém seria santa.
8. Hoje, Deus está buscando os cento e quarenta e quatro mil no meio da igreja derrotada, que se posicionarão no monte Sião – Ap 14:1-5.

C. Deus sempre usa um número pequeno de crentes para transmitir o fluir de vida para a
igreja e reavivá-la; por amor à igreja, os vencedores se posicionam na vitória de Cristo
em meio aos sofrimentos; precisamos pedir a Deus que opere em nós a vontade de
sermos conquistados, capturados e derrotados por Cristo, para que Ele seja vitorioso
na nossa experiência – Fp 2:13; 2Co 2:12-14.
D. Em tipologia, os vencedores, os homens-Deus aperfeiçoados e maduros, são o Sião de
hoje dentro de Jerusalém (a vida da igreja) – Hb 12:22; Ap 14:1-5:
1. Na vida da igreja deve haver um grupo de vencedores, e esses vencedores são o Sião de hoje.
2. Sem Sião (os vencedores), Jerusalém (a vida da igreja) não pode ser mantida e
conservada; se não há vencedores em uma igreja local, aquela igreja é como Jerusalém sem Sião; ela se tornará como um pneu vazio.
E. A restauração do Senhor é edificar Sião: os vencedores como a realidade do Corpo de
Cristo consumando-se na Nova Jerusalém; na vida da igreja, temos de buscar alcançar
o Sião de hoje – Ef 1:22-23; 4:16; 1Co 1:2; 12:27; Ap 14:1; 21:2; Sl 84:5.
F. A realidade do Corpo de Cristo é o viver coletivo dos homens-Deus aperfeiçoados, os
vencedores, que são homens genuínos que não vivem por sua vida, mas pela vida do
Deus processado, cujos atributos foram expressados por meio das suas virtudes – Fp
4:5-9:
1. O Senhor precisa urgentemente de vencedores com o viver de homem-Deus deles
como a realidade do Corpo de Cristo para ser expressado nas igrejas locais; a menos que haja uma expressão substancial do Corpo, o Senhor Jesus não retornará –
Ef 1:22-23; 4:16; 5:27, 30; Ap 19:7.
2. O Senhor precisa que os vencedores executem a economia de Deus de ter o Corpo
de Cristo e destruir o Seu inimigo; sem os vencedores, o Corpo de Cristo não pode
ser edificado e, a menos que o Corpo de Cristo seja edificado, Cristo não pode voltar para Sua noiva – Ef 1:10; 3:10; Ap 12:11; 19:7-9.
III. A fim de vivermos com outros membros na realidade do Corpo de Cristo, precisamos ter a consciência do Corpo de Cristo – 1Co 12:26-27; 2Co 11:28-29:
A. “Quando o irmão Watchman Nee ensinou sobre o Corpo de Cristo, ele disse que o que
quer que façamos, temos de considerar como as igrejas se sentiriam em relação a isso”
– The Problems Causing the Turmoils in the Church Life (Os problemas que causam confusão na vida da igreja), pp. 28-29.
B. No Corpo não pode haver independência ou individualismo, pois somos membros e os
membros não podem viver separados do Corpo – 1Co 12:27; Rm 12:5; Ef 5:30.
C. Nosso viver com tudo o que temos é no Corpo, pelo Corpo e para o Corpo; esse é o tipo
de pessoa que Deus busca hoje; que o Senhor nos liberte do individualismo.
D. Aqueles que veem que são membros do Corpo apreciam o Corpo e honram os outros
membros; no Corpo de Cristo, todos são membros e nada mais que membros; portanto, nenhum membro pode viver sem os outros membros, muito menos desprezá-los –
1Co 12:15, 21, 23-24; Rm 12:3; Fp 2:29; 1Co 16:18; Jz 9:9.
E. Todo membro tem uma função e todas as funções são para o Corpo; a função de um
membro é a função de todo o Corpo; por isso não devemos imitar outros membros ou
invejá-los (1Co 12:15); ao mesmo tempo, não devemos desprezar os outros membros,
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pensando que somos melhores e mais úteis (v. 21); todo crente é um membro no Corpo de Cristo e cada crente é indispensável.
Todos os nomes mencionados por Paulo em Colossenses 4:7-17 indicam que ele tinha
uma percepção, uma consciência, do Corpo como o novo homem:
1. Eles também mostram que não deve haver diferenças entre as igrejas; o que Paulo
escreveu aos colossenses também servia para os laodicenses e o que ele escreveu
para os laodicenses era para os colossenses; que comunhão, unidade, harmonia e
contato íntimo isso implica!
2. Paulo encarregou Tíquico de informar aos colossenses tudo que lhe dizia respeito
por causa da sua consciência do Corpo como o novo homem.
É essencial para o crescimento e desenvolvimento do Corpo que todos nós reconheçamos a nossa medida e não a ultrapassemos; devemos aprender a nos entremesclar
com outros irmãos e irmãs – 1Co 12:15-18; 2Co 10:13-14.
Cada membro deve conhecer a sua própria capacidade e não pensar de si além do que
convém; se todos fizerem isso, não haverá inveja, ambição ou desejo de fazer o que os
outros podem fazer – Fp 2:2-4; Rm 12:1-5.
Onde há revelação do Corpo, há consciência do Corpo, e onde há consciência do Corpo,
pensamentos e ações individualistas são descartados:
1. Se quisermos conhecer o Corpo, precisamos de libertação, não somente da nossa
vida pecaminosa e natural, mas também da nossa vida individualista.
2. Ver Cristo resulta em libertação do pecado; ver o Corpo resulta em libertação do
individualismo; não podemos entrar na esfera do Corpo senão por uma visão.
3. O que eu não sei, outro membro do Corpo saberá; o que eu não posso ver, outro
membro do Corpo verá; o que eu não posso fazer, outro membro do Corpo fará –
1Co 12:17-22.
4. Se recusarmos a ajuda dos outros membros, estaremos recusando a ajuda de Cristo; mais cedo ou mais tarde todos os cristãos individualistas secarão; o Corpo inteiro é edificado pela interdependência dos membros – 1Co 12:12.
5. Muitos de nós têm a experiência de que quando estamos secos e não temos como
prosseguir, precisamos que outros irmãos e irmãs intercedam por nós antes de superarmos os obstáculos – Ef 1:16; Cl 1:9; Fp 1:19; 1Ts 5:25; 2Ts 3:1; Cl 4:3; Hb
13:18.

IV. Para a realidade do Corpo de Cristo, Deus entremesclou o Corpo (1Co 12:24); a palavra entremesclar significa ajustar, harmonizar, temperar e mesclar, implicando a
perda de distinções; o propósito do entremesclar é nos introduzir na realidade do
Corpo de Cristo:
A. Temos de estar nas igrejas locais como o procedimento para sermos introduzidos na
realidade do Corpo de Cristo como a meta.
B. O pico mais elevado da restauração do Senhor que pode levar a cabo a economia de
Deus em realidade e na prática não é Deus produzir muitas igrejas locais de maneira
física, mas um Corpo orgânico para ser o Seu organismo.
C. O conceito que Paulo tinha de a igreja ser um pão (1Co 10:17) não foi sua invenção;
antes, foi tirado do Antigo Testamento com a oferta de manjares (Lv 2:4); casa parte da
farinha da oferta de manjares era mesclada com azeite: isso é o entremesclar.

D. Dificilmente alguém fala sobre entremesclar porque isso não somente é muito elevado
e profundo, mas também muito misterioso; não é uma questão física; o significado de
nos entremesclarmos é a realidade do Corpo de Cristo.
E. A fim de sermos entremesclados para a realidade do Corpo de Cristo temos de passar
pela cruz e viver pelo Espírito a fim de dispensar Cristo aos outros para a edificação do
Corpo de Cristo.
F. Entemesclar significa que sempre devemos parar para ter comunhão com outros; não
devemos fazer nada sem ter comunhão com os outros santos que estão coordenando
conosco, porque a comunhão nos tempera; a comunhão nos ajusta; a comunhão nos
harmoniza e a comunhão nos entremescla.
G. Antes que um cooperador faça qualquer coisa, ele deve ter comunhão com os outros
cooperadores; um presbítero deve ter comunhão com os outros presbíteros; em nossa
coordenação na vida da igreja, na obra do Senhor, todos temos de aprender a não fazer
nada sem ter comunhão.
H. Um grupo de irmãos responsáveis pode se reunir regularmente sem ser entremesclado; ser entemesclado significa que somos tocados por outros e que estamos tocando
os outros, passando pela cruz, fazendo as coisas pelo Espírito e fazendo tudo para dispensar Cristo por amor ao Seu Corpo.
I. Tal entremesclar não é social, mas é o entremesclar do próprio Cristo cujos membros
individuais, as igrejas, os cooperadores e os presbíteros desfrutam, experimentam e
participam.
J. Entremesclar é o Corpo, entremesclar é unidade e entremesclar é unanimidade.
K. O entremesclar é para a edificação do Corpo universal de Cristo (Ef 1:23) a fim de consumar a Nova Jerusalém (Ap 21:2) como a meta final da economia de Deus segundo o
Seu bom prazer (Ef 3:8-10; 1:9-10).
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