
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2018 
------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
DESFRUTAR AS RIQUEZAS DE CRISTO 

PARA A EDIFICAÇÃO DA IGREJA COMO O CORPO DE CRISTO 

Mensagem Dezessete 

Oferecer um sacrifício de louvor a Deus continuamente 
por meio do Cristo celestial todo-inclusivo, além do véu 
e na vida da igreja genuína, fora do acampamento 

Leitura bíblica: Hb 8:1-2; 7:25-26; 13:8-15 

I. “Por meio Dele, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de lou-
vor, isto é, o fruto de lábios que confessam o Seu nome” – Hb 13:15: 

A. Por meio Dele refere-se ao Cristo celestial todo-inclusivo desvendado em He-

breus: 

1. Cristo é o Filho (1:2), o resplendor da glória de Deus e a imagem impressa da 

Sua substância (v. 3), o Primogênito (v. 6), o filho do Homem (2:5-6), o Autor 

da salvação (v.10), o Apóstolo (3:1), o Edificador da casa (vv. 4-6), o descanso 

sabático (4:9), o verdadeiro Josué (v. 8), o Precursor (6:20), Ministro dos lugares 

santos (8:2), o Mediador de uma nova aliança (9:15), o Autor e Aperfeiçoador 

da nossa fé (12:2) e o grade Pastor das ovelhas (13:20). 

2. O Cristo celestial é o Sumo Sacerdote régio e divino, que pode ministrar a 

nós tudo que precisamos e que nos salvou totalmente – Hb 8:1; 7:11, 25. 

3. Cristo é o fim, o cumprimento, a substituição e a realidade do Novo Testa-

mento de todas as ofertas do Antigo Testamento – Hb 10:5-10. 

4. O Cristo celestial revelado em Hebreus é o Cristo presente: o Cristo agora, o 

Cristo hoje e o Cristo no trono nos céus, que é a nossa salvação diária e o 

nosso suprimento a cada momento – Hb 8:2; 4:14-15; 7:25. 

B. Em Hebreus 13:15, ofereçamos refere-se aos crentes, os muitos irmãos de Cristo, 

que estão na igreja e estão praticando a vida da igreja: 

1. A igreja revelada em Hebreus tem vários aspectos:  

a. A igreja é uma composição viva dos muitos filhos de Deus, que são os 

muitos irmãos de Cristo, produzidos em Sua ressurreição – Hb 2:10-12. 

b. A igreja é uma sociedade corporativa com Cristo – Hb 3:14; 1:9. 

c. A igreja é a casa de Deus, (3:4-6), o rebanho de Deus (13:20-21), e o reino 

inabalável de Deus (12:28). 

2. Hebreus 13 nos mostra as virtudes humanas e as experiências de Cristo que 

são necessárias para a vida da igreja – Hb 13:1-19: 

a. Essas virtudes incluem o amor fraternal, a hospitalidade e lembrar-se 

dos membros que sofrem – Hb 13:1-3. 

b. Para uma vida da igreja verdadeira e constante, precisamos nos apegar 

ao Cristo imutável e desfrutar Cristo como graça – Hb 13:8-10. 

II. Na vida da igreja e na nossa vida pessoal, precisamos oferecer um sacrifí-
cio de louvor a Deus – Hb 2:12b; 13:15: 
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A. Um sacrifício é algo que é uma perda para alguém e um ganho para Deus.   

B. No meio da igreja, o Cristo ressurreto canta hinos de louvor a Deus Pai – Hb 

2:12b: 

1. Isso é o Filho Primogênito louvando o Pai dentro dos Seus muitos filhos nas 

reuniões da igreja – Hb 2:10, 12. 

2. Quando nós, os muitos filhos de Deus, nos reunimos como a igreja e louvamos 

o Pai, o Filho primogênito louva o Pai em nosso louvor; Ele louva em nós e 

conosco por meio do nosso louvor – Hb 2:12b. 

C. “Por meio Dele, pois, ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor” – 

Hb 13:15: 

1. Uma vez que na vida da igreja desfrutamos o Cristo imutável como graça e 

O seguimos fora da religião, temos de oferecer por meio Dele sacrifícios espi-

rituais a Deus – Hb 13:8-10, 13, 15: 

a. Na igreja, devemos oferecer continuamente, por meio de Cristo, um sa-

crifício de louvor a Deus – Hb 13:15. 

b. Na igreja, Ele e nós, nós e Ele, louvamos o Pai juntos no espírito mesclado 

– Hb 2:12b; 1Co 6:17: 

(1) Ele, como o Espírito que dá vida, louva o Pai, em nosso espírito, e nós, 

por meio do nosso espírito, louvamos o Pai no Seu Espírito – 1Co 

15:45b; Jo 4:24; Ef 2:18; Jd 20-21. 

(2) Esse é o sacrifício maior e mais elevado que podemos oferecer a Deus 

por meio Dele – Hb 2:12b; 13:15; cf. Os 14:1-3. 

2. Quando somos desonrados e sofremos, devemos oferecer continuamente sa-

crifício de louvor a Deus – Hb 13:12-14. 

3. Por meio do Cristo que experimentamos e desfrutamos, precisamos oferecer 

sacrifício de louvor a Deus continuamente – Hb 1:2-3; 2:9, 17; 3:1; 4:14; 6:20; 

7:25; 8:1; 12:2; 13:8, 15: 

a. A verdadeira adoração ao Pai vem da nossa experiência e desfrute de 

Cristo em nossa vida diária; essa é uma adoração muito agradável ao Pai, 

satisfazendo e alegrando o Seu coração – Ef 3:8, 17a; Jo 4:24. 

b. O louvor que provém da nossa experiência e desfrute de Cristo é o melhor 

louvor ao Pai – Sl 45:1-2; 145:1. 

III. Se quisermos oferecer sacrifício de louvor a Deus continuamente por meio 
do Cristo celestial todo-inclusivo e na vida da igreja genuína, precisamos 
penetrar além do véu para desfrutar o Cristo glorioso e sair a Jesus fora 
do acampamento, a fim de seguir o Jesus sofredor – Hb 6:19; 13:11-14: 

A. Os três assuntos cruciais apresentados em Hebreus são o Santo dos Santos, o 

caminho da cruz (significado por sairmos a Jesus fora do acampamento, levando 

a Sua desonra) e o reino inabalável – Hb 6:19; 13:13; 12:28. 

B. O Santo dos Santos com seu rico suprimento nos capacita a tomar o caminho 

estreito, difícil, da cruz, e o caminho da cruz nos introduz no reino em sua mani-

festação, para recebermos a recompensa da glória – Hb 10:35. 

C. Desfrutemos o Cristo glorioso, sigamos o Jesus sofredor e ofereçamos continua-

mente sacrifício de louvor a Deus. 


