
Mensagem Dois 

Viver o Cristo todo-inclusivo e extensivo em vez da nossa cultura   

Leitura bíblica: Ef 3:11, 16-17a; Fp 1:20-21a; Cl 1:15, 18, 27; 3:4, 10-11. 15-17 

I. O pensamento central da Bíblia é que Deus deseja que vivamos Cristo para a igreja como o 

Corpo de Cristo, o novo homem – Fp 1:21a; Ef 2:15-16: 

A. A intenção de Deus é que sejamos saturados, encharcados, cheios e revestidos de Cristo a fim de 

vivermos Cristo – Ef 3:17a; Gl 2:20; 3:27; 4:19. 

B. A vida cristã é a vida na qual os crentes de Cristo vivem Cristo e O engrandecem – Fp 1:20-

21a. 

C. Viver Cristo é viver uma pessoa, o próprio Cristo – Cl 1:27; Rm 8:10: 

1. Se quisermos viver Cristo, temos de tomá-Lo como nossa pessoa e sermos uma pessoa 

com Ele; Ele e nós devemos ser um de maneira prática – 1Co 6:17. 

2. Se tivermos luz quanto a Cristo ser substituído em nosso viver diário, confessaremos ao Se-

nhor que, em vez de O vivermos, vivemos muitas outras coisas, vivemos mais pela cultura 

do que por Cristo – 1Jo 1:7. 

D. O motivo de não vivermos Cristo é que não somos constituídos com Cristo; o que nos constitui 

é o que vivemos – Cl 3:4, 10-11; Ef 3:17a. 

II. Quanto à questão do Cristo todo-inclusivo e extensivo em oposição à cultura, precisamos ver 

que, segundo a revelação plena na Bíblia, a intenção de Deus é trabalhar-Se em Cristo no Seu 

povo escolhido, redimido e regenerado – Gl 1:15-16; 2:20; 4:19: 

A. A obra central de Deus, Sua única obra no universo e por todas as eras e gerações é trabalhar-Se 

em Cristo no Seu povo escolhido, tornando-se um com eles – Ef 3:17a; 1Co 6:17. 

B. A intenção de Deus é realmente trabalhar-Se em Cristo no nosso interior, tornando-Se os nossos 

elementos interiores – Ef 3:11, 16-19. 

C. Para o cumprimento da economia eterna de Deus, Deus precisa edificar-Se em Cristo no nosso 

interior, edificando-Se em Cristo no nosso interior como nossa vida, natureza e constituição para 

nos tornar Deus em vida e natureza, mas não na Deidade – 2Sm 7:12-14a; Rm 1:3-4; Ef 3:17a; Jo 

14:23; Cl 3:10-11: 

1. Precisamos que Deus edifique-Se em Cristo na nossa constituição intrínseca a fim de que 

todo nosso ser seja reconstituído com Cristo – Ef 3:17a. 

2. Cristo edifica a igreja ao entrar no nosso espírito e espalhar-Se do nosso espírito para nossa 

mente, emoção e vontade a fim de ocupar toda a nossa alma – Mt 16:18; Ef 3:17a. 

III. Ao falar que Cristo se contrapõe à cultura, não estamos dizendo que devemos abandonar a 

nossa cultura e viver sem nenhuma cultura – Cl 3:10-11: 

A. Quem não tem Cristo certamente precisa viver segundo a cultura, pois a cultura preserva, re-

gula e aperfeiçoa as pessoas.  

B. Antes de receber o Cristo todo-inclusivo e extensivo, todos precisam da cultura. 

C. Após recebermos Cristo, não devemos permitir que a cultura limite Cristo ou nos impeça de 

experimentá-Lo e desfrutá-Lo; em vez disso, devemos começar a aprender a viver segundo 

Cristo, não segundo a cultura – Cl 2:6-7. 

D. À medida que as crianças crescem, elas precisam de cultura e da lei – Gl 3:23-28: 

1. Antes de receberem Cristo, as crianças precisam ser treinadas segundo a cultura e sob a lei 

– Gl 3:23-24. 

2. Após receberem Cristo, gradualmente podemos ajudá-las a voltarem-se da cultura para Cristo 

– Jo 1:12-13; 6:57. 
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IV. Uma vez que recebemos Cristo, não devemos permitir que a cultura torne-se um substituto 

para Ele – Cl 2:6; 3:10-11: 

A. Todo tipo de cultura é versus Cristo, e Cristo é versus todo tipo de cultura – Cl 3:11: 

1. Toda cultura, não importando o tipo, é versus Cristo.  

2. Fora de Cristo, tudo que temos e todo produto e desenvolvimento humano são partes da cul-

tura.   

B. A cultura é o fator que limita a expansão do desfrute de Cristo; espontaneamente, a cultura em 

nós nos impede de termos verdadeiras experiências de Cristo – Fp 3:3-9. 

C. Porque a nossa cultura nos impede de experimentar, desfrutar e viver Cristo, temos um forte en-

cargo da parte do Senhor de que todos os santos na restauração do Senhor aprendam de maneira 

prática a tomar Cristo como sua vida e pessoa para substituir sua cultura – Ef 3:17a; Cl 3:4. 

D. Em Cristo, temos a liberdade de colocar de lado a nossa cultura a fim de ampliar a nossa ca-

pacidade de desfrutar o Senhor; todo espaço em nós deve ser dado para Cristo. 

E. Se toda nossa capacidade interior for posta à disposição para Cristo, espontaneamente a cul-

tura em nós será substituída pelo Cristo que habita em nós – Cl 1:27; 3:11. 

V. É crucial termos uma visão da todo-inclusividade e extensibilidade de Cristo; não devemos 

nos esforçar para abandonar a nossa cultura sem essa visão de Cristo – At 26:19; Ef 1:17-

23: 

A. O Cristo que habita em nós não é um Cristo pequeno e limitado; Ele é Aquele que é a imagem 

do Deus invisível, a corporificação da plenitude de Deus e o ponto central da economia de 

Deus – Cl 1:15, 18; 2:2, 9-10: 

1. Esse Cristo agora habita em nós e está esperando pela oportunidade de Se espalhar por 

todo o nosso ser – Cl 1:27. 

2. Esse Cristo deve ser tudo em nosso viver diário e devemos vivê-Lo, não dando nenhum ter-

reno à cultura – Fp 1:21a; Cl 3:11. 

B. Assim que temos a visão do Cristo todo-inclusivo e extensivo, devemos começar a deixar de 

lado o nosso pano de fundo cultural e não permitir que ele substitua Cristo ou O restrinja – At 

9:4-5; 26:19; Fp 3:7-10: 

1. Não devemos dar espaço algum para a cultura no nosso viver.   

2. Antes, todo espaço que há em nós deve ser dado ao Cristo todo-inclusivo e extensivo que 

habita em nós – Cl 1:27. 

C. Se tivermos essa visão do Cristo todo-inclusivo e extensivo que habita interiormente, espon-

taneamente abandonaremos a nossa cultura – Cl 3:10-11: 

1. Antes, Cristo era substituído pela cultura, mas, uma vez que tivermos essa visão, a cultura 

em nós será substituída por Cristo – Cl 3:11. 

2. Em vez de tentar abandonar a nossa cultura, devemos simplesmente viver Cristo e Ele 

substituirá a nossa cultura com Ele mesmo – Fp 1:21a. 

D. Quando vivemos Cristo, somos espontaneamente libertos da cultura e, automaticamente, o 

Cristo pelo qual vivemos substitui a nossa cultura; essa é a revelação no livro de Colossenses 

– Cl 1:15, 18, 27; 2:2, 9-10; 3:4, 10-11. 


