
 

Faixas da conferência do dia de ação de graças de 2018 

 

O Espírito como a realidade do Deus Triúno é a realidade do Corpo de Cristo; 

o Espírito da realidade torna tudo do Deus Triúno processado e consumado 

uma realidade no Corpo de Cristo.  

 

 

A realidade do Corpo de Cristo é o viver coletivo dos homens-Deus aperfeiçoados, 

que são homens, contudo não vivem por meio de sua vida, mas pela vida do Deus processado, 

cujos atributos foram expressados por meio das suas virtudes. 

 

 

Se quisermos ter a realidade do Corpo de Cristo, temos de permitir que Cristo habite no nosso coração 

e se quisermos viver na realidade do Corpo de Cristo, temos de viver no entranhável afeto de Cristo Jesus.  

 

 

A restauração do Senhor é edificar Sião como a realidade do Corpo de Cristo 

expressando e produzindo a Nova Jerusalém. 
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Esboço das mensagens 

da conferência do dia de ação de graças 

22 a 25 de novembro de 2018 

TEMA GERAL: 

A REALIDADE DO CORPO DE CRISTO  

Mensagem Um 

O Espírito da realidade é a realidade do Corpo de Cristo  

Leitura bíblica: Jo 14:17; 15:26; 16:13-14; 1Jo 5:6; Ef 4:12, 16, 20-21 

I. Os escritos de João revelam que o Espírito é o Espírito da realidade – Jo 14:17; 15:26; 

16:13; 1Jo 5:6, 20: 

A. Em todo universo somente Um é real: o Deus Triúno; somente o Deus Triúno é a realidade – 
Jo 14:6; 1Jo 5:20. 

B. Na economia neotestamentária de Deus o Espírito tem o atributo da realidade – Jo 14:17; 
15:26; 16:12: 
1. Realidade é o atributo todo-inclusivo do Espírito de Deus, pois Ele inclui o Pai, Cristo o 

Filho e todos os itens e entidades divinos – Jo 1:17. 
2. O Espírito é a realidade todo-inclusiva; portanto, realidade é um dos atributos mais maravi-

lhosos do Espírito – 1Jo 5:6. 
3. Segundo o contexto, a realidade em João 16:13 refere-se a tudo que o Deus Triúno é e pos-

sui. 
C. O Espírito da realidade é a realidade do Deus Triúno, ou seja, Ele é a realidade de tudo que o 

Deus Triúno é, tudo que Ele cumpriu e tudo que Ele alcançou e obteve – Jo 14:17; 15:26. 
D. À parte do Espírito da realidade, em nossa experiência, não podemos ter o Deus Triúno ou ne-

nhum dos atributos divinos; a realidade do Deus Triúno e de todos os Seus atributos é o Espírito 
da realidade – Jo 16:13. 

II. O Espírito da realidade nos guia a toda a realidade – Jo 16:13-14: 

A. Somente o que está no Espírito da realidade é realidade espiritual – Jo 14:17; 15:26: 
1. Todas as coisas espirituais devem estar no Espírito da realidade antes de serem reais, vivas 

e orgânicas – 1Jo 5:6. 
2. O Espírito da realidade é o Executor de todas as coisas espirituais – Jo 16:13-14. 

B. O Espírito da realidade guia os crentes a toda realidade do Deus Triúno e a todos os assuntos 
divinos – 2Co 13:14. 

C. Em João 16:13 a realidade refere-se ao que o Pai tem, ao que o Filho tem e ao que o Espírito 
recebe do que o Filho e o Pai têm: 
1. O que o Pai tem é realidade, o que o Filho tem é realidade e o que o Espírito recebe também 

é realidade – Jo 14:6; 17. 
2. O que o Pai tem torna-se do Filho, o que o Filho tem é recebido pelo Espírito e o que o Espírito 

recebe é revelado a nós – Jo 15:26. 
3. O Pai está corporificado no Filho, o Filho foi transfigurado para ser o Espírito, e o Espírito é 

a Trindade Divina nos alcançando – 2Co 13:14. 
D. Por meio do Espírito, a realidade do Deus Triúno é transmitida a nós; portanto, a realidade à 

qual o Espírito nos guia é a realidade do Deus Triúno – 1Jo 4:13-14; 5:6. 
E. Pelo fato do Espírito da realidade nos guiar à realidade divina transmitindo-a a nós, a reali-

dade divina (o Deus Triúno processado e consumado) torna-se o nosso constituinte – Ef 3:14-
17a. 

F. O Espírito da realidade (que torna o Filho plenamente real) nos guia a toda a realidade de 
Cristo, incluindo tudo que Ele é e tem, e tudo que Ele alcançou e obteve – Jo 16:13-14. 
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G. O Espírito da realidade nos guia à realidade do Corpo de Cristo – Ef 4:4. 

III. O Espírito como a realidade do Deus Triúno também é a realidade do Corpo de Cristo – 

Jo 14:17; 15:26; 16:13; 1Jo 5:6; 1Co 12:12-13; Ef 4:4: 

A. O Corpo de Cristo é a igreja e toda sua realidade é o Espírito da realidade do Deus Triúno proces-
sado e consumado; se não houvesse Espírito da realidade, não haveria o Corpo de Cristo, não ha-
veria a igreja – Jo 16:13. 

B. A realidade do Corpo de Cristo é o Espírito que recebemos, experimentamos e desfrutamos em 
muitos aspectos – Jo 7:37-39; 20:22. 

C. O Espírito da realidade torna tudo do Deus Triúno processado e consumado uma realidade no 
Corpo de Cristo – 2Co 13:14; 1Co 12:12-13, 27. 

D. O Deus todo-suficiente (Gn 17:1; Fp 1:19) como o Espírito da realidade que habita no nosso 
espírito a fim de estar unido como um só espírito mesclado (Rm 8:10; 1Co 6:17) é o segredo 
para tudo que o Deus Triúno processado e consumado é para o Corpo de Cristo. 

E. Tudo que o Deus Triúno processado e consumado experimentou, incluindo a encarnação, cru-
cificação e ressurreição, é tornado real pelo Espírito da realidade para ser os atributos e expe-
riências do Corpo de Cristo em realidade – Ef 4:4-6. 

F. Somente quando tocamos a realidade, mediante o Espírito da realidade, é que podemos viver 
a vida do Corpo – 1Jo 5:6; Jo 16:13-14; Ef 4:4, 12, 15-16. 

IV. Se quisermos estar na realidade do Corpo de Cristo, temos de ter o Espírito da realidade 

constituído em nós – Jo 14:16-20: 

A. O Espírito da realidade entrou nos crentes para ser a realidade de Cristo neles – Jo 15:26; 16:13-
14. 

B. O Cristo todo-inclusivo, que é a corporificação do Deus Triúno, é plenamente tornado real como o 
Espírito da realidade que habita em nós; o Espírito da realidade que habita interiormente é a 
realidade de Cristo – Jo 14:10-11, 16-20. 

C. Estarmos na realidade do Corpo de Cristo é termos o Espírito da realidade trabalhado e cons-
tituído em nós – Ef 3:16-21; 4:4-6; 12, 16. 

V. A realidade do Corpo de Cristo é “a realidade (...) em Jesus” – Ef 4:21: 

A. A realidade em Jesus é a condição verdadeira da vida de Jesus como é relatado nos quatro Evan-
gelhos – Ef 4:21 

B. A essência da vida de Jesus é realidade – Jo 1:14, 17; 14:6. 
C. A realidade em Efésios 4:24 é a personificação de Deus: 

1. Essa realidade foi exibida na vida de Jesus. 
2. O viver humano de Jesus foi segundo a realidade, ou seja, segundo o próprio Deus.  
3. Deus estava com Ele, e Ele era um com Deus e O expressava; esse é o significado de a 

realidade está em Jesus. 
D. A maneira que o Senhor Jesus viveu na terra é a maneira que os membros do Corpo de Cristo 

devem viver hoje – Ef 4:17, 20-21; 5:1-2, 8: 
1. O nosso padrão de vida deve ser segundo a realidade em Jesus, a realidade expressada pelo 

Senhor Jesus quando Ele estava na terra – Ef 4:20. 
2. Temos de aprender Cristo e ser ensinados Nele a viver uma vida de realidade – Ef 4:20; 2Jo 

1; Jo 4:23-24. 
3. Como membros do Corpo de Cristo, devemos viver uma vida de realidade, assim como a 

realidade está em Jesus: uma vida de expressar a Deus – Ef 5:30; 4:20-21. 
4. A realidade em Jesus deve ser duplicada em Seus muitos membros para que eles possam 

viver coletivamente na realidade do Corpo de Cristo – Jo 14:19. 


