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TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO  

Mensagem Um 

O Cristo entronizado na administração de Deus 
e 

o ministério remendador de vida  

Leitura bíblica: Ap 4:2; 3:21; 5:6; Jo 1:4; 10:10; 11:25; 1Jo 1:1-2 

I. O ministério do apóstolo João era um ministério remendador, um ministério 
de remendar, ou restaurar, o que havia sido danificado após o tempo do minis-
tério completador de Paulo; João remendou a rede espiritual rasgada, aperfei-
çoando-a e tornando-a mais forte – Jo 21:11; 1Jo 1:1-2; 2:7-8. 

II. Por meio do ministério remendador de João, recebemos uma visão do Cristo as-
cendido e entronizado como o centro da administração universal de Deus – Ap 
4:2; 3:21; 5:6: 

A. Precisamos ter uma visão do trono de Deus como o centro da administração de Deus 
– Ap 4:2; 5:1. 

B. Cristo em Sua ascensão foi entronizado para executar a administração de Deus, Sua 
operação governamental – Hb 12:2; Ap 3:21: 
1. A ascensão de Cristo foi para a Sua entronização para a administração de Deus; 

Cristo está sentado no trono da administração divina. 
2. O Cordeiro, o Redentor, Aquele que morreu pelos nossos pecados, está agora no tro-

no, levando a cabo a administração de Deus sobre o universo – Ap 5:6. 
3. Como o Cordeiro com sete olhos, os sete Espíritos de Deus, Ele está levando a cabo 

a administração de Deus para o cumprimento da economia de Deus – Ef 1:10. 
C. O Cristo entronizado é o Soberano dos reis da terra – Ap 1:5: 

1. Os negócios das nações estão sob o governo de Deus.   
2. Se estudarmos história à luz da Bíblia, veremos que a história humana está sob a 

mão de Cristo como o Soberano dos reis. 

III. O ministério do apóstolo João era um ministério remendador de vida – Jo 1:4; 
10:10; 11:25; 1Jo 1:1-2; 5:11-13, 16: 

A. O Evangelho de João é um livro de vida – Jo 1:4; 3:15-16, 36; 5:24; 11:25; 14:6; 20:31: 
1. A vida da qual João fala é a vida eterna, incriada; essa vida é, na verdade, o próprio 

Deus Triúno – Jo 5:26; 11:25; 6:63. 
2. O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida em abundância; por meio da Sua 

morte e ressurreição, Ele liberou essa vida e a transmitiu para nós – Jo 10:10; 
12:24; 19:34; 20:17, 31. 

B. Essa vida é uma pessoa maravilhosa, indescritível em linguagem humana; quando 
João se referiu a Ele em 1 João 1:1, ele somente pode dizer: “O que era desde o princí-
pio”, falando Daquele que estava com o Pai desde a eternidade e foi manifestado aos 
apóstolos, que O declararam como vida – 1Jo 1:2-3. 
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C. Hoje, a situação danificada entre os crentes e nas igrejas somente pode ser remendada 
pelo ministério remendador que dá vida; somente a vida pode remendar – 1Jo 5:16: 
1. Existem “furos” em nós e muitas coisas rasgadas que precisam ser remendadas. 
2. Os furos e as rupturas devem ser remendados pela vida em amor; somente pode-

mos ser remendados pelo ministério de vida – 1Jo 2:25; 3:16. 
D. O principal requisito para a edificação da igreja hoje é o ministério remendador de 

vida; é nesse ministério que experimentamos Cristo como nossa vida e nos tornamos 
a habitação de Deus – Jo 2:19-22; 11:25; 14:2-3. 

IV. Como crentes em Cristo e filhos de Deus, não somente temos a vida eterna e a 
experimentamos, mas podemos ministrar essa vida a outros membros do Corpo 
de Cristo – 1Jo 5:11-16: 

A. Ministrar é ter o fluir da vida – Jo 19:34; 7:37-39: 
1. Vida é o conteúdo de Deus e o fluir de Deus; o conteúdo de Deus é o Seu próprio ser 

e o fluir de Deus é a transmissão de Si mesmo como vida a nós – Ef 4:18; Ap 22:1. 
2. Ter o fluir da vida requer que sejamos um com Cristo em Sua morte que libera vi-

da; isso é ser identificado com o Cristo ferido, tipificado pela rocha ferida – Jo 19:34; 
Êx 17:6. 

B. Se quisermos ministrar vida aos outros precisamos estar atentos aos ataques da 
morte sobre a igreja – Mt 16:18; Rm 5:17, 21: 
1. O que pertence a Deus é caracterizado pela vida e o que pertence a Satanás, pela 

morte; na igreja tudo que resulta de Deus é vida e tudo que resulta de Satanás é 
morte – Jo 1:4; 10:10; 11:25; Hb 2:14. 

2. O ataque à igreja vem da morte, das portas do Hades – Mt 16:18. 
3. O que Satanás mais teme com relação à igreja é a resistência dela ao seu poder de 

morte – 2Tm 1:10. 
4. A vida eterna em nós pode vencer a morte em nós e em outros membros da igreja – 

1Jo 5:11-13, 16. 
5. Temos de experimentar e desfrutar a vida eterna em nós e temos de ministrar essa 

vida aos outros sendo um canal pelo qual a vida eterna pode fluir – Jo 7:37-39; Fp 
1:24-25. 


