
Mensagem Cinco 

O dispensar divino da Trindade Divina 

revelado no livro de Efésios  

Leitura bíblica: Ef 1:3-14; 2:18; 3:16-19; 4:4-6; 5:19-20; 6:10-11, 17 

I. A revelação sobre o Deus Triúno na Palavra sagrada não é para entendimento 

doutrinário, mas para o dispensar de Deus em Sua Trindade Divina ao Seu povo 

escolhido e redimido para sua experiência e desfrute – 2Co 13:14: 

A. A Bíblia revela que o Deus Triúno não é meramente o objeto da nossa fé; Ele é subjetivo 

a nós, habitando em nós e dispensando-se a nós para ser a nossa vida e suprimento de 

vida – Rm 8:2, 6, 10-11. 

B. A Bíblia foi escrita segundo o princípio governante do Deus Triúno trabalhar-se no Seu 
povo escolhido e redimido como sua vida e suprimento de vida – Sl 36:8-9. 

II. A Trindade Divina é a estrutura de toda a Bíblia; toda a Bíblia, especialmente o 

livro de Efésios, é construída com a Trindade Divina: 

A. Efésios é o único livro na Bíblia no qual todos os capítulos são estruturados com a Trin-

dade Divina como seu elemento básico. 

B. Se não conhecemos o Deus Triúno, não podemos compreender a profundidade de Efésios, 

porque todos os capítulos desse livro têm a Trindade Divina como sua estrutura – Ef 1:3-

14; 2:18; 3:16-17a; 4:4-6; 5:19-20; 6:10-11, 17. 

III. Toda a revelação em Efésios sobre a produção, existência, crescimento, edificação 

e luta da igreja como o Corpo de Cristo é composta da economia divina e do dis-

pensar divino da Trindade Divina nos membros do Corpo de Cristo; assim, o ponto 

crucial de Efésios é o dispensar divino da Trindade Divina nos crentes: 

A. O capítulo 1 desvenda como Deus Pai escolheu e predestinou os membros na eternidade, 

Deus Filho os redimiu e Deus Espírito os selou como garantia, infundindo-se assim nos 

Seus crentes para a formação da igreja, que é o Corpo de Cristo, a plenitude Daquele que 

a tudo enche em todas as coisas – Ef 1:3-14, 18-23: 

1. O capítulo 1 de Efésios revela o resultado do dispensar da Trindade processada e a 
transmissão do Cristo ascendido. 

2. O resultado do dispensar de Deus Pai fala do propósito eterno de Deus (Ef 1:3-6), o 
resultado do dispensar de Deus Filho fala do cumprimento do propósito eterno de Deus 

(vv. 7-12) e o resultado do dispensar de Deus Espírito fala da aplicação do propósito 

de Deus (vv. 13-14). 

3. Uma vez que o Cristo transcendente é a corporificação do Deus Triúno, Sua transmis-

são transcendente inclui todo o rico dispensar do Deus Triúno; o dispensar triplo do 

Deus Triúno está incluído na transmissão do Cristo transcendente e é completado e 

consumado na transmissão todo-inclusiva do Cristo transcendente – Ef 1:15-23. 

B. O capítulo 2 nos mostra que, na Trindade Divina, todos os crentes, tanto judeus quanto 

gentios, têm acesso a Deus Pai por meio do Deus Filho, no Deus Espírito – Ef 2:18: 

1. Isso indica que os três coexistem e coinerem simultaneamente, mesmo após todos os 

processos de encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. 

2. Por meio do Deus Filho, que é o Realizador, o meio, e em Deus Espírito, que é o Exe-

cutor, a aplicação, temos acesso a Deus Pai, que é o Originador, a origem do nosso 

desfrute. 

3. Somos um poema escrito pelo dispensar do Pai como a origem, do Filho como o curso 

e do Espírito como o fluir – Ef 2:10. 
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4. O dispensar do Pai para produzir a obra-prima, o dispensar do Filho para produzir o 

novo homem e o Espírito nos levar ao Pai em um Corpo resulta na edificação da igreja 

e no cumprimento da economia eterna de Deus – Ef 2:10, 15-16, 21-22. 

C. No capítulo 3, o apóstolo ora para que Deus Pai fortaleça os crentes com poder por meio 

de Deus Espírito no homem interior, para que Cristo, Deus Filho, habite no coração deles, 

isto é, ocupe todo o ser deles, para que eles sejam enchidos até a plenitude do Deus Tri-

úno; esse é o ápice da experiência e participação dos crentes em Deus na Sua Trindade 

Divina – Ef 3:16-19: 

1. O Pai é a origem, o Espírito é o meio, o Filho é o objeto, e a plenitude do Deus Triúno 

é o resultado.   

2. Cada um dos três não age por Si mesmo, mas pela plenitude do Deus Triúno; essa é 

uma bela figura da Trindade Divina – cf. Mt 12:28. 

D. Efésios 4 retrata como o Deus processado como o Espírito, o Senhor e o Pai está mesclado 

com o Corpo de Cristo para que todos os membros do Corpo experimentem a Trindade 

Divina – Ef 4:4-6: 

1. O Corpo de Cristo é a esfera para o desenvolvimento do Deus Triúno.  

2. O dispensar divino de Deus Pai ao estar sobre todos, do Filho, ao ser por meio de todos, 

e do Espírito, ao estar em todos, capacita todos os crentes do Corpo de Cristo a expe-

rimentarem e desfrutarem o Deus Triúno.  

3. Esses versículos revelam quatro pessoas: um só Corpo, um só Espírito, um só Senhor, 

e um só Deus e Pai, mesclados como uma entidade única para serem o Corpo orgânico 

de Cristo; assim, o Deus Triúno e o Corpo são quatro-em-um.   

E. O capítulo 5 exorta os crentes a louvar o Senhor, Deus Filho, com hinos de Deus Espírito 

e a dar graças a Deus Pai, no nome do Deus Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo – Ef 5:19-

20: 

1. Isso é louvar e agradecer o Deus processado em Sua Trindade Divina para O desfru-

tarmos como o Deus Triúno. 

2. Por meio do dispensar divino da Trindade Divina somos constituídos filhos de Deus, 

andando em Deus como amor e luz – Ef 5:2, 8. 

F. O capítulo 6 nos instrui a combater na guerra espiritual sendo fortalecidos no Senhor, 

Deus Filho, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, e brandindo a espada do Espírito 

– Ef 6:10-11, 17: 

1. Deus Filho é o poder em nós, Deus Pai tornado real no Filho é a armadura sobre nós, 

e Deus Espírito é a espada, que é a palavra de Deus. 

2. Essa é a experiência e desfrute do Deus Triúno pelos crentes até mesmo na guerra 

espiritual.   

IV. Segundo a revelação completa dos sessenta e seis livros da Bíblia, a Trindade Di-

vina (Pai, Filho e Espírito) é para o dispensar de Deus, ou seja, para a distribuição 

de Deus no Seu povo escolhido; Deus é triúno para poder dispensar-Se a nós, tra-

balhar-Se em nós, para desfrutarmos, a fim de sermos edificados para sermos o 

Corpo de Cristo e preparados para sermos a noiva de Cristo para a Sua segunda 

vinda, quando o reino do mundo tornar-se o reino do nosso Senhor e do Seu Cristo, 

para Ele reinar para todo o sempre – Ap 11:15. 


