AVONTADEDEDEUS
(Sábado–Primeirasessãodamanhã)

MensagemQuatro
ViverumavidasegundoocoraçãoeavontadedeDeus
Leiturabíblica:At13:22,36;Ef1:911;3:911;Hb10:510;Rm12:121
I. O Antigo Testamento contém um retrato de Davi: um homem segundo o
coraçãodeDeus,quefezavontadedeDeuseserviusuaprópriageração
segundo o conselho de Deus (At 13:22, 36); Davi tinha em seu coração o
desejodeedificarumacasaparaonomedoSenhor,oDeusdeIsrael;hoje
DeusestánosabençoandodetodasasformasparaocumprimentodaSua
economiaafimdeedificaroCorpodeCristo(1Sm13:14a;1Rs8:17;1Cr22:7;
28:2;Mt16:18;Ef2:2022;4:16).
II. AgrandevontadedeDeusemSuaeconomianeotestamentária,obomprazer
deDeus,oconselhodaSuavontadeeoSeupropósitoéterumCorpopara
aampliaçãoeexpressãodeCristo,acorporificaçãodoDeusTriúnoproces
sado–Ef1:911,2223;3:911:
A. Oscéussãoparaaterra,aterraéparaohomem,ohomeméparaproduziraigreja
eaigrejaéaampliaçãoeexpressãodoDeusTriúnoprocessado;agrandevontade
deDeuséterumCorpocompostodesereshumanosquesãoregenerados,san
tificados,renovadosetransformadosàimagemdoDeusTriúnoprocessado–Zc
12:1;Jo1:1213;Ef5:26;2Co4:16;3:18.
B. AgrandevontadedeDeustambéméteraigrejaparaseroCorpoorgânicode
CristoparaamanifestaçãodaSuamultiformesabedoria–Ef3:910.
C. CadacapítulodolivrodeEfésiosdesvendaomistériodavontadedeDeus(Ef
1:9),omistériodoCorpodeCristocomooorganismodoDeusTriúno,deumponto
devistaespecífico:
1. Efésios1revelaqueoCorpodeCristoéoresultadododispensardaTrindade
processadaeatransmissãodoCristotranscendente.
2. Efésios2revelaqueoCorpodeCristoéaobraprimadoDeusTriúnocomo
onovohomem–Ef2:10,1516.
3. Efésios3revelaqueoCorpodeCristoéaplenitudedoDeusTriúnoaosermos
supridoscomasriquezasdeCristoeporCristohabitaremnossocoração–
Ef2:8,1419.
4. Efésios4revelaqueoCorpodeCristoéamescladoDeusTriúnoprocessado
comoscrentesregeneradosequeesseCorpoúnicoéedificadopeloúnicominis
tério–Ef4:46,1116.
5. Efésios 5 revela que o Corpo de Cristo é composto dos filhos da luz para
seremanoivadeCristoparaaSuasatisfação–Ef5:89,2527.
6. Efésios6revelaqueoCorpodeCristoéoguerreirocoletivodoDeusTriúno
paraderrotaroinimigodeDeus–Ef5:1020.
D. DeusentremesclouoCorpo(1Co12:24);apalavraentremescloutambémsigni
ficaajustou,harmonizou,misturouemesclou:
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1. AfimdesermosentremescladosnavidadoCorpo,temosdepassarpelacruz
eestarnoEspírito,dispensandoCristoaosoutrosporamoraoCorpodeCristo.
2. Entremesclarsignificaquequandoestamosprestesafazeralgo,semprepara
mosparatercomunhãocomosoutros.
3. OentremesclaréparaaedificaçãodoCorpouniversaldeCristo(Ef1:23)a
fimdeconsumaraNovaJerusalém(Ap21:2)comoametafinaldaeconomia
deDeussegundooSeubomprazer(Ef3:810;1:910).
III. AgrandevontadedeDeuséterCristocomoosubstitutoparatodosossacri
fícioseofertasnoAntigoTestamentoafimdeOdesfrutarmoscomonosso
tudoeemtodos–Hb10:510;Sl40:68:
A. Comooúnicosacrifíciodanovaaliança,Cristoéofatorqueexecutaaeconomia
neotestamentáriadeDeus(Mt26:28)afimdequeElesejaasuacentralidadee
universalidadeparaaproduçãoeedificaçãodaigrejacomoSeuCorpoorgânico,
queseconsumaránaNovaJerusalém.
B. CristosubstituirtodasasofertasdoAntigoTestamento,levandoemboratodos
ostiposdoAntigoTestamentoeconstituindoSetudoparanós,éagrandevon
tadedeDeus;portanto,Cristomudouaeraparaaconsumaçãodanovacriação
deDeusqueprovémdavelhacriaçãodeDeus(2Co5:17;Gl6:15);Suamudança
daeraémaiorqueacriaçãodouniversomencionadaemGênesis1:
1. OAntigoTestamentopredisseemIsaías53queCristoviriaparaserosacri
fíciopelopecadoafimdesubstituireeliminarossacrifícioslevíticos(vv.6,
1112);DeuspreparouumcorpoparaCristoafimdequeElepudesseofere
cerSeparaDeusparasubstituirtodasasofertas(Hb10:5).
2. Cristoremoveu“oprimeiro”,ossacrifíciosdaantigaaliança,afimdeesta
belecerSecomoo“segundo”,osacrifíciodanovaaliança–Hb10:9:
a. Comoo“segundo”,Cristoétudo–Hb10:9.
b. Pormeiodessavontade,fomossantificadospelaofertadocorpodeCristo
deumavezportodasafimdedesfrutarmoseparticiparmosDelecomo
nossotudo–Hb10:10.
C. CristoéarealidadedasofertasafimdeadorarmosaDeusemespíritoevera
cidade(arealidadedivinatornandoseanossagenuinidadeesinceridadepara
averdadeiraadoraçãoaDeus)–Jo4:2324:
1. A oferta queimada, que era totalmente para a satisfação de Deus, tipifica
CristocomooprazeresatisfaçãodeDeus,Aquelecujovivernaterrafoiabso
lutamenteparaDeus–Lv1:3;Nm28:23;Jo7:1618.
2. AofertademanjarestipificaCristoemSuahumanidadeperfeitacomoali
mentoparaDeuseparaaquelesquetêmcomunhãocomDeuseOservem–
Lv2:1,4;Jo7:46;18:38;19:4,6.
3. AofertadepaztipificaCristocomooPacificador,Aquelequetornouseapaz
eacomunhãoentrenóseDeusaomorrerpornós,capacitandonosadesfru
tarCristocomDeuseatercomunhãocomDeusemCristoparanossasatis
façãomútuacomDeus–Lv3:1;Ef2:1415;Jo12:13;20:21.
4. A oferta pelo pecado tipifica Cristo como Aquele que tornouse pecado por
nósequemorreunacruzparalidarcomanaturezapecaminosadonossoser
caído–Lv4:3;2Co5:21;Rm8:3;Jo1:29;3:14.
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5. AofertapelastransgressõestipificaCristocomoAquelequecarregouosnos
sospecadosnoSeuprópriocorpoefoijulgadoporDeusnacruzparalidarcom
osnossosfeitospecaminososafimdesermosperdoadosemnossacondutapeca
minosa–Lv5:6;1Pe2:24;3:18;Is53:56,1011;Jo4:1518.
6. AofertamovidatipificaCristocomooRessurretoemamor–Lv7:30;10:15.
7. AofertaalçadatipificaopoderdeCristoemascensãoeexaltação–Lv7:32;
Êx29:27;Ef1:21.
8. AlibaçãotipificaCristo,comoAquelequefoiderramadocomovinhoperante
DeusparaSuasatisfaçãoetambémcomoAquelequenossaturacomElemesmo
como o vinho celestial para ser derramado para o desfrute e satisfação de
Deus–Lv23:13;Êx29:40;Nm28:710;Is53:12;Fp2:17;2Tm4:6;Jz9:13.
D. TemosdeviverumavidasegundoocoraçãoeavontadedeDeusaodesfrutar
mosCristodiariamentecomoarealidadedetodasasofertasparaametadivina
doDeusTriúno,queéintroduziratodosnósemSimesmoafimdeOtomarmos
comonossahabitaçãoepermitirmosqueElenostomecomoSuahabitaçãopara
Suaincorporaçãodivinaehumana,universaleampliada–Jo14:23;Ap21:3,22.
IV. AgrandevontadedeDeuséqueoscrentesemCristopratiquemavidado
Corpo,ouseja,tenhamumviverdoCorpodeCristo–Rm12:121:
A. Somos“umCorpoemCristo”tendoumauniãoorgânicacomEle,essauniãonos
tornaumemvidacomEleecomtodososoutrosmembrosdoSeuCorpo–Rm
12:45:
1. Duas palavras de Romanos 12:5 indicam a união orgânica: em Cristo; em
Cristosempreimplicaopensamentooufatodequesomosorganicamenteum
comCristo.
2. ArealidadedoCorpoépermanecernauniãoorgânicacomCristo;éporisso
queJoão15nosexortaapermanecerNele;permanecerNelesimplesmentesig
nificapermanecernauniãoorgânica.
B. Paraavidadaigreja,avidadoCorpodeCristo,sertornadareal,énecessáriotodo
nossoser;umcorpoapresentado,umaalmatransformadaeumespíritofervoroso
sãoindispensáveisparaumavidadaigrejaadequada–Rm12:12,11:
1. Temosdeapresentaronossocorpocomosacrifíciovivoparaavidadaigreja:
a. Nooriginal,corpoemRomanos12:1estánopluralesacrifícionosingular;
issoindicaque,emboramuitoscorpossejamapresentados,elessetornam
umsacrifício,implicandoqueemborasejamosmuitos,nossoserviçono
CorpodeCristonãodevesermuitosserviçosindividuais,separadosenão
relacionados.
b. Todososnossosserviçosdevemconstituirumserviçocompleto,eestedeve
serúnico,porqueéoserviçodoúnicoCorpodeCristo.
2. Apósapresentarmosonossocorpo,precisamosteranossamenterenovada–
Rm12:23:
a. Arenovaçãodamente,queresultadecolocarmosanossamentenoespí
rito(Rm8:6),éabaseparaatransformaçãodanossaalma;nossamente
éabaseparaatransformaçãodanossaalma;nossamenteéaparteque
lideraanossaalma,eaoserrenovada,nossavontadeeemoçãoautomati
camenteaseguemsendorenovadastambém.
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b. Serrenovadosignificaqueumnovoelementoétrabalhadoemnós;isso
produzumatransformaçãointeriormetabólica,tornandonosadequados
paraaedificaçãodoCorpodeCristoqueéapráticadavidadaigreja.
3. Temosdeserfervorososemespíritoafimdesermosanimadoseencorajados
aavançarnavidadaigrejademaneirapositiva;conhecimentomortoevão,
eformalidadesdoutrináriaspodemnostornardegradadosemornos;temos
denosarrependerdanossamornidãoesermoszelosos,fervendo,queimando,
afimderecuperarmosodesfrutedarealidadedeCristo–Rm12:11;Ap3:16,
1922.
C. QuandoCristocomograçaentraemnós,essagraçatrazcomelaoelementode
certashabilidades,que,aoacompanharemonossocrescimentoemvida,sedesen
volvemnosdonsemvidaafimdefuncionarmosnoCorpodeCristoparaservir
aDeus–Rm12:48.
D. Osversículos921mostramavidacristãnormalqueéabasenecessáriaparaa
práticadavidadaigrejaequeécompatívelcomavidadaigreja;essaéumavida
dasvirtudesmaiselevadasparaavidadoCorpo;somentepodemosteresseviver
paraavidadoCorporeinandoemvida–Rm5:17.
E. AsalvaçãoplenadeDeus(v.1011)éparareinarmosemvidapormeiodaabun
dânciadagraça(opróprioDeuscomonossosuprimentotodosuficienteparanossa
salvaçãoorgânica)edodomdajustiça(aredençãojudicialdeDeusaplicadaa
nósdemaneiraprática);quandotodosreinamosemvida,vivendosobogoverno
davidadivina,oresultadoéavidaverdadeiraepráticadoCorpo.
Porçõesdoministério:
AREVELAÇÃOMAISELEVADADABÍBLIA:
OCORPODECRISTO

Oração:Senhor,obrigadopeloTeumoverentrenósetambémpeloTeumoveremnós.
Senhor,cremosqueestarestauraçãoéoTeutestemunhonofinaldestaera.Senhor,Teagra
decemos pelas nossas circunstâncias. Oh, Te agradecemos por preparares tudo para nos
reunirmos.ÓSenhorJesus,nestaeradetrevas,Tunoscapturasteenosajuntasteparanos
reunirmossemprevisandoaTuaPalavra.Senhor,cremosqueestanoiteTuésumconosco.
Senhor,TusabesquetemosodesejoderealmentesermosumsóespíritoContigo.Temosbase
paracrerqueTuésrealmenteumconosco,inclusivenoqueserefereatreinamento.Senhor,
consagramosaTiesteTreinamentodeAperfeiçoamentoenosoferecemosnovamenteaTi.
Senhor,obrigadoporestenovocomeço.Obrigadoporganharesnestaáreamuitossantosque
Tebuscam.Senhor,TeagradecemosporabriresaTuapalavramaisdoquenunca.Senhor,con
fiamosaTioTreinamentodeAperfeiçoamentodesteano.Dánosumbomcomeço,umnovo
começoglorioso.Senhor,vemnovamentevisitar,alcançaretocarcadaumeconcederaTua
graçaatodos.Senhor,issoétudoqueprecisamos.Ungeatodos.Ungecadapartedareunião
detreinamento.Resgataestareuniãodequalquerformalismoouritual.Queremossairde
qualquerformalidadeouritual,esomenteestarnoespírito.Oh,cobrenos.Novamenteper
cebemosqueistoéumalutapelaTuarestauraçãoeoTeutestemunho,portanto,ocultanos
elutaabatalhapornós.ConfiamosemTi.Obrigado,Senhor,emTeupreciosonome,Amém.
OCORPO

Paracomeçarestareunião,gostariadefazerumapergunta:Qualéarevelaçãomaisele
vadanaPalavrasagrada?SabemosqueaBíbliatemsessentaeseislivrosequeelesforam
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escritosnumperíododepelomenosmileseiscentosanos.Essessessentaeseislivrostra
tamdemuitascoisas,daeternidadepassadaàeternidadefutura.Elestratamdacriação,
da salvação e de muitas outras coisas. Os estudiosos da Bíblia e os que ensinam sobre a
BíbliareceberammuitostemasdaBíblia,mastodostemosdeverqueoCorpoéoitemmais
elevado.EntretodasasmilharesdepalavrasnaBíblia,oCorpodevesedestacarparanós.
ApalavramaisgrandiosanaBíbliaéoCorpo.
VocêstêmqueperceberqueoitemqueémaisomitidoenegligenciadonaBíbliaéquea
igrejaéoCorpodeCristo.Muitosdevocêsvieramdeumpassadonocristianismo.Eunão
confioquevocêstenhamouvidoumensinamentoadequadosobreoCorpoenquantoainda
estavamlá.EuestivecomosIrmãosUnidosduranteseteanosemeio.Cinquentaanosatrás,
eleserammuitofamososporconheceremaBíblia.Todasemana,euiaacincoreuniõesdeles.
EununcaouvinenhumamensagemsobreoCorpo,masouvimuitasmensagenssobredez
chifresequatrobestas.NuncaouviumamensagemqueensinassequeCristotemumCorpo
místico,que,alémdoSeucorpopessoal,EletemumCorpomístico.
Apósaguerra,nofinaldosanoscinquenta,euvimparaestepaís.Ouvimuitosobreo
Corpo.OuviexpressõescomoavidadoCorpoeoministériodoCorpo.Fuivisitartodosque
falavamdessamaneira.Descobriquequaseninguémsabiaoqueestavafalando.Pelomenos,
nãohaviaCorpo.Hoje,oitemmaisnegligenciadodarevelaçãonaBíbliaéessacoisasingu
lar:oCorpo.
NosúltimosdoisanosenfatizamosmuitoqueoministériodePauloéoministériocomple
tadorparacompletararevelaçãodivina.SuponhaquevocêremovaalgunsescritosdePaulo,
comoRomanos,1Coríntios,EfésioseColossensesdaBíblia.Então,aBíbliateriaumagrande
lacuna.Sevocêtirassealgunsoutroslivros,talveznãosentissequeháumagrandelacuna,
masosescritosdePaulosãoacompletaçãodarevelaçãodivina.Vocêtemdeperceberqueesse
ministériocompletadorétotalmentefocadonoCorpo.Mesmonessesquatrolivros,sevocê
tirarRomanos12,1 Coríntios12,Efésios1e4,eColossenses1e2,vocêtiraoscapítulosrela
cionadosaoCorpodeCristodosescritosdePaulo.Nessescapítulospodeseveroitemmais
importante,oitemmaiselevadodarevelaçãodivina:oCorpo.
VocêalgumavezjáconsiderouqualéoitemmaisimportanteproduzidoporDeusneste
universo?Oscéusforamproduzidos,aterrafoiproduzidaeohomemfoiproduzidoeatémesmo
milhõesdeitensforamproduzidos.DeustrabalhounacriaçãoeDeustemtrabalhadopor
todasasgerações.DeusaindaestátrabalhandoenãosabemosporquantotempoEletra
balhará,mas,porfim,qualseráoúltimoitemqueresultarádoSeutrabalho?Temosdever
queéoCorpo.Vocêstêmdeficarprofundamenteimpressionadoscomofatodequeoquere
sultarádeDeustrabalharemtodososséculosegeraçõesseráumCorpo.QueméaCabeça
desseCorpo?CristoéaCabeça.OqueresultaráésimplesmenteoCorpo.OCorpoéoúltimo
itemdaobracontínuadeDeus,logo,oCorpoéopontomaiselevadodetodaarevelaçãode
Deus.Vocêstêmdeperceberqueessaquestãonãosomentefoiomitidanocristianismo,mas
atémesmoentrenósnarestauraçãodoSenhornãoconseguimosvermuitarealidadedoCorpo.
SevocêsforemàslivrariascristãsepegaremdiversaspublicaçõessobreolivrodeRomanos,
verãoqueumpodeenfatizarajustificaçãoeooutropodefalarsobresantificação,masédifícil
acharumcomentáriosobreRomanosqueenfatizeoCorpoadequadamente.Algunscomen
táriospodemternosensinadoalgosobreogovernonocapítulo13,maselesnãofalammuito
sobreoCorponocapítulo12.
Equantoa1Coríntios?Quandoeuerajovem,aprendiquealgunscristãosapreciavamum
livroescritoporumdosmestresdosIrmãosUnidossobre1Coríntios.Esselivrofalaprin
cipalmenteque1Coríntiosresolvedezproblemasentreoscrentes.Emboraaquelelivrofale
muitosobreessesdezproblemas,elenãofalaespecificamentedeumacoisapositiva,ouseja,
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oCorponocapítulo12.Aolercuidadosamenteocapítulo12,vocêpodeverquedoisterços
daquelecapítulotratamdoCorpo.Hoje,muitosmestresecomentaristasdaBíbliafalammuito
sobreoutrositens,maselesnãofalamsobreoCorpo.Porquê?Porqueémuitofácilvermos
divisões,fornicações,açõesjudiciaisoucasamentoeassimpordiante,masédifícilaspessoas
compreenderemoCorpo.Éclaro,forampublicadosmuitoslivrossobreocorpofísicodoSen
horJesus,queésignificadopelopãonareuniãodepartiropão.Muitosdessesforamespe
cialmenteescritoscontraosensinamentosheréticosdaIgrejaCatólica,quedizqueaquele
pedaçodepãosetornaoverdadeirocorpofísicodeCristo.Masnãomuitosdentreosbons
escritoresfalamsobreooutroaspectodoCorpodoSenhor.UmaspectodoSeuCorpoéoSeu
corpofísico;ooutro,éocorpomístico.PoucosprestaramatençãoadequadaaoCorpomístico
deCristo.Quandoeuerajovem,vitudooqueeleschamamdesantaceianocristianismo.Eu
diriaquedetodosqueparticipavamda“santaceia”,nemumporcentocompreendiaqueo
pãotambémsignificavaocorpomísticodeCristo.Antes,elessimplesmenteentendiamque
opãosignificaocorpofísicodeCristopartidonacruzpornós.
ÉbompodermosverqualéacoisamaiselevadanaBíblia:OCorpo.Masaperguntaé:
Comopodemosnós,pecadores,nostornaroCorpodeCristo?Nãoétãodifícil.Podemosusar
oexemplodeumadentadura.Mesmoumadentaduraótimanãoéparteverdadeiradocorpo;
antes,éumaparteartificialepodeserconsideradacomoumaparteestranhacolocadanoseu
corpo.Quãofrequentemente,então,podemtodasaspartesdoseucorposeremoseucorpo?
Tudoqueestánoseucorpodeveserorgânico.Recentemente,umairmãjovemrecebeuum
transplantederim.Orimdoseuirmãofoiremovidodeleetransplantadonocorpodela.Isso
nãofoiaadaptaçãodeumadentadura.Otransplantederimnocorpodairmãfoialgototal
menteorgânico.
MEMBROSORGÂNICOS

Primeiro,temosdecompreenderquenós,pecadoresredimidos,nostornamospartesdo
CorpodeCristo.TambémtemosdecompreenderquetodasaspartesdoCorpodeCristosão
orgânicas.Elasnãosomentesãoorgânicas,masadequadamenteorgânicas.Airmãquerece
beuumtransplantederimpassoupormuitascoisas.Emoutraspalavras,elapassoupormui
tosajustesporqueorimnãoeraadequadamenteorgânico.Oscirurgiõestiveramquefazer
muitosajustesparatornaraquelerimadequadamenteorgânico.Seradequadamenteorgânico
noCorponãosignificaquevocêsimplesmenteébatizadoemumaassimchamadaigrejae,
então,tornaseummembrodoCorpodeCristo;antes,significaquevocêdeveserorganica
menteunidoaCristo.VocêdeveserumaparteadequadamenteplantadanoCorpodeCristo
organicamente.Então,vocêteráumauniãoorgânicaadequadacomoCorpodeCristo.Então,
vocêsetornarápartedoCorpo.CadasúditobritânicoéummembrodaIgrejanaInglaterra,
maspodemosdizercomconvicçãoqueissonãoéaigreja,porquenãoéalgoorgânico.
Muitoscristãoshojeensinamsobreregeneração,maselesnuncafalamàspessoasque
aregeneraçãonoslevaaumauniãoorgânicacomCristo,tornandonospartedeCristo.Que
versículodequeporçãonosdizqueessauniãoorgânicanostornamembrosdoSeuCorpo?
SomentequatrolivrosemtodaaBíbliatêmversículosquemencionamoCorpodeCristo.Nos
primeirosquatrolivrosdoNovoTestamento,osEvangelhos,nãohámençãodoCorpodeCristo.
AtémesmonolivrodeAtos,queestámuitorelacionadoaoestabelecimentodaigreja,não
hámençãodoCorpo.Nemmesmoem2Coríntios,queémaisprofundoque1Coríntios,nãohá
mençãodoCorpo.EmnenhumaoutraEpístolaPaulomencionaoCorpoanãosernessesqua
trolivros.Alémdisso,somenteoapóstoloPaulorevelaoCorpoparanós.Pedro,João,Tiago
eJudasnãofazemmençãoaoCorpo.Somenteoministroquecompletouarevelação,oapós
toloPaulo,falasobreoCorpo.E,atémesmoentreosseusquatorzelivros,somentequatrodeles
mencionamoCorpo.
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Temosdefazeroutrapergunta:entreessesquatrolivros(Romanos,1Coríntios,Efésios
eColossenses),qualfalasobreoassuntodauniãoorgânica?AssimcomoosquatroEvangel
hosnosmostramumamesmapessoasobquatroângulosdiferentes,essesquatrolivrosmos
tramoCorpoemquatrodireçõesdiferentes.Cadaumdessesquatrolivrostemoseupróprio
ponto de vista do Corpo. Duas palavras de Romanos 12:5 indicam a união orgânica: Em
Cristo.EmCristoéumaquestãodeuniãoorgânica.“Nós,quesomosmuitos,somosumsó
CorpoemCristo”.EssafrasecurtanosdizsobquepontodevistaRomanos12faladoCorpo.
Elefaladopontodevistadauniãodevida,dopontodevistadauniãoorgânica.Como,então,
poderíamosentraremCristo?NãonascemosemCristo;nascemosemAdão,masaonascer
novamentefomostransplantadosemCristo.EstávamosmortosemAdão,eDeusnostirou
deAdãoetransplantouemCristopormeiodonossonovonascimento.Essafrasecurtaem
CristotemsidousadamuitasvezesnoNovoTestamento.SemprequevocêlêemCristo,você
deveselembrarqueissoindicauniãoorgânicacomCristo.EmCristosempreimplicaopensa
mentoouofatodequevocêéorganicamenteumcomCristo.
PorqueRomanos12falasobreafunçãodoCorpo?PorqueelefalasobreoCorpobase
adonauniãoorgânicaquetemosemCristo.NessauniãocomCristohávida.Umadentadura
podeserpostanaminhaboca,masnãoháuniãoorgânica.Adentaduranãofuncionaráde
maneiraorgânicaporquenãoháuniãoorgânica.TemosdeverqueRomanos12falasobreo
CorpodeCristodopontodevistadauniãoorgânica,davidaqueune,deumavidaquenosune
nãosomenteaCristo,mastambématodososmembrosdeCristo.Hoje,oscristãosconhecem
aBíbliamuitosuperficialmente.MuitosmestresfalamsobreRomanos12,masquasenin
guémlhediráqueRomanos12falasobreoCorpodopontodevistadauniãoorgânica.
SenãopudéssemosverauniãoorgânicaquetemoscomCristo,nuncapoderíamosenten
deroqueéoCorpo.OCorponãosignificasimplesmentequevocêmeamaeeuoamo.Isso
éumasociedade.Em1963,fuiconvidadoparavisitarmuitoslugaresnosEstadosUnidos.
Muitos grupos pequenos eram “fervorosos” naquela época; todos gostavam de se abraçar.
Emboraelesnãomeassustassem,aquilomeincomodavamuitocomumtipodemaucheiro.
Aquiloeraapenasumasociedadequegostavadeabraços.
QuandoestivecomogrupoqueensinaaBíblia,ouvimuitasmensagenssobreEfésios4,
principalmentesobrehumildade,ovínculodoamor,mansidãoetc.Mas,poralgummotivo,
nãohaviaquasenenhumamensagemsobreoCorpo.Emboraatémesmofalassemsobrea
unidade,elesnãofalavamsobreoCorpo.Mesmoquesejamosmansosehumildesetodosnos
amemosmutuamente,issoéoCorpo?AtéConfúcioensinoualgumasdessascoisas:Vocêdeve
sermanso;vocêdeveserhumilde.Confúcioensinoumansidão,humildadeebondade,mas
elenuncatocounauniãoorgânicacomCristoafimdequetodosnostornemosoCorpo.
TodostemosdeperceberqueoCorpodeCristoétotalmenteumaquestãodevidaquenos
mantémemumauniãoorgânicacomCristo.Quandopermanecemosnessauniãoorgânica,
estamosnoCorpo.Quandonãopermanecemosnestauniãoorgânica,estamosforadoCorpo.
Vocêtemdeconferircomasuaexperiênciaquantotempovocêpermanecenessauniãoorgânica
duranteumdia.Vocêteráqueadmitirquevocênãopermanecemuitonessauniãoorgânica. Às
vezeschegamoslá,masnamaioriadasvezessaímosdelá;logo,nãoestamosnoCorpo.A
realidadedoCorpoépermanecernauniãoorgânicacomCristo.Sequisermosvivernavida
doCorpo,temosdepermanecernauniãoorgânicacomCristo.Emoutraspalavras,devemos
permaneceremCristo.Porisso,João15nosexortaapermanecermosNele.PermanecerNele
simplesmente significa permanecer nessa união orgânica. Quando permanecemos nessa
uniãoorgânicaestamos,naverdade,vivendonoCorpo.Senãopermanecemosnessaunião
orgânicacomCristo,deixamosoCorpo.Quandoquevocêdizalgoporsimesmo,vocêdeixou
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oCorpo.Issosignificaqueasuafofoca,seufalarlivreeconversasfrouxassãofortessinais
dequevocêdeixouoCorpo.
O Corpo não é uma organização ou sociedade. O Corpo não é somente vários cristãos
reunidos.OCorpoéalgoqueésustentadopelauniãoorgânicacomCristo.Quandoperman
ecemosnauniãoorgânicacomCristo,estamosvivendonoCorpo.Docontrário,deixamoso
Corpo. Se falamos por nós mesmos, isso é um sinal forte de que deixamos o Corpo. Logo,
o CorpoétotalmenteumaquestãodauniãoorgânicacomCristo.Somosmuitos,massomos
umsóCorpoemCristo(Rm12:5).EmCristoimplicaumauniãoorgânica.
SelercuidadosamenteEfésioseColossenses,vocêpoderáverqueEfésiosnosdizquea
igrejaéaplenitudedeCristo,onovohomem,afamíliadeDeus,acomunidade,ouseja,acole
tividadedeDeus,ahabitaçãodeDeus.Aigrejatambéméanoivaeoguerreiro.Masvocêtem
deperceberqueoitembásicoéoCorpoetodososoutrositenssãosecundários.Naverdade,
Efésiosnãofalasobreonovohomem;elefalasobreoCorpocomoonovohomem.Elenãofala
sobreaplenitudedeCristo;falasobreoCorpocomoaplenitudedeCristo.Todasasoutras
expressõessãosecundárias.Aexpressãobásicaésomente:oCorpo.OCorpoéacasadeDeus.
OCorpoéacomunidadedeDeus.OCorpoéanoiva.OCorpoéoguerreiro.Nãoétãobom
inverteredizerqueoguerreiroéoCorpo,ouqueacasaéoCorpo,ouqueonovohomemé
oCorpo.OCorpoéoprincipalitemetodasessasoutrasexpressõessãosecundárias.(The
CollectedWorksofWitnessLee,1980,vol.1,“PerfectingTraining”,pp.249255)
EMCRISTO

Anteriormente, lhes apresentei aquela expressão: Em Cristo. Essa expressão indica a
uniãoorgânicaquetemoscomCristo.QuandoestamosemCristo,certamenteháumtipode
união.QuandoaBíbliaestavasendotraduzidaparaalínguachinesa,essaexpressão,em
Cristo,incomodavaostradutoresaomáximo.Quasetodoselesdisseramquenãohaviacomo
traduziraBíbliaparaochinês.Nalínguachinesanãoháumaexpressãoparadizerquevocê
estáemalguém.Humanamentefalando,nãodiríamosqueumapessoaestádentrodaoutra.
MasaBíbliatemessaexpressão,queestamosemCristo.Atémesmoessetipodeexpressão
foiusadaprimeiramentepeloSenhorJesusemJoão15,ondeEledissequeEleéavideira,
nóssomososramosedevemospermanecerNele(v.5).Devidoànossaexperiênciapassada,
nós,cristãos,vemoscomamaiornaturalidadeessaexpressão.Nuncanospreocupamosem
conferila.Mesmoantesdesersalvo,ouvimensagenssobrepermanecerNele.Algumasvezes
nãopresteiatençãoaoqueelesestavamfalando,masoutrasvezeseupresteiatençãoeper
guntei:ComopodemospermaneceremJesus?Semdúvida,essaexpressãoindicafortemente
queháumtipodeuniãoorgânica,queespontaneamenteimplicaomesclar.Quandocolocamos
chánaágua,vocêpodedizerqueochápermaneceapenasunidoàágua,semestarmesclado?
Damesmamaneira,comopoderíamossomenteestaremuniãocomCristosemestarmosmes
clados?
EmCristoéumafrasecurta,masnãoconsiderequeessaéumaexpressãopequena.Essa
éumaexpressãograndiosaporqueelarevelaalgograndioso:QueentrevocêeCristoháuma
uniãoorgânica.Sevocênãotivesseessauniãoorgânica,eunãolhechamariadeirmão.Um
irmãoouirmãdeveestarnessauniãoorgânica.Nãosubestimeessafrase:emCristo.
BASESBÍBLICASDOPONTOCENTRAL

ABíbliatemumprincípio:cadalivronaBíbliatemumpontocentral,queésustentado
pormuitosversículos.Essessuportespodemserconsideradoscomoasquatropernasque
sustentamumamesa.Atémesmoumamesinhatemquatropernasparasustentála.Para
encontrarmosabasebíblicadeumpontocentralemdeterminadolivro,vocêtemdecuidar
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docontextodetodoolivro.EmRomanos,aexpressãoemCristotemumabaseadequada.
Quaissãoosversículosquesãoabasedessauniãoorgânica“emCristo”encontradaemRo
manos?
Nos capítulos 1 a 4 é difícil encontrar qualquer base para a união orgânica. Mas, no
capítulocinco,háváriasbases.Oversículo10dizquesomossalvosnaSuavida.Fomosjus
tificados,reconciliados,pormeiodamortedeCristo,masseremossalvosmuitomaisnaSua
vida.Então,Romanos5:17diz:“Poisse,pelaofensadeumsó,amortereinoupormeiodeum
só,muitomaisosquerecebemaabundânciadagraçaedodomdajustiçareinarãoemvida
pormeiodeUmsó:JesusCristo”.MartinhoLuteroenfatizoubastanteaabundânciadagraça
eodomdajustiça,masduvidoqueeletenhaenfatizadoqueaabundânciadagraçaeodom
dajustiçasãoparareinaremvida.Reinaremvidaémuitomaiselevadoquesersalvoem
vida.Então,oversículo18usaaexpressãoajustificaçãodevida.Issosignificaquejustifi
caçãoéparavida.Oversículo21prossegue,dizendoqueagraçareinaparaavidaeterna.Para
significa“comvistasa”ou“resultandoem”.Agraçareinacomvistasouresultandoemvida.
Nocapítulocinco,avidaémencionadapelomenosquatrovezes:primeiro,temosdesersalvos
emvida;segundo,temosdereinaremvida;terceiro,somosjustificadosparavida;equarto,
agraçareina,resultandoemvida.Logo,segundoocapítulocinco,avidaéofocoenãoajusti
ficação.
Agora,vamosaocapítulo6.Oversículo3diz:“TodosnósquefomosbatizadosemCristo
JesusfomosbatizadosnaSuamorte”.Muitosmestresenfatizaramquefomosbatizadosna
Suamorte,maselesnãoenfatizaramadequadamentequefomosbatizadosemCristo.Termos
sidobatizadosemCristoJesuséabasemaisfortedafraseemCristo.Comovocêentrouem
Cristo?VocêfoibatizadoemCristo.Emboraeunãogostedefalarsobreoerrodosoutros,devo
ressaltarquemuitoscristãoshojeenfatizammaisoraboqueacabeça.Elespegamoraboe
esquecemdacabeça.MuitosmestresenfatizaramquefomosbatizadosnaSuamorte.Nunca
escuteiumamensagememumbatismodizendoàspessoasqueelasforambatizadasemCristo.
ElessempredizemquesomosbatizadosnaSuamorte.Masesseversículocomrelaçãoaser
batizadoemCristoéabasemaisfortedoconceitodauniãoorgânicacomCristo.
Oversículo4prossegue,dizendoque“andemosnósemnovidadedevida”eoversículo 5
diz que “se fomos plantados e temos crescido juntamente com Ele na semelhança da Sua
morte,certamenteoseremostambémnasemelhançadaSuaressurreição”.Issoindicaum
processodecrescimentoondecrescemosnaSuamorteepormeiodelaemSuaressurreição.
Essaéumauniãoorgânicanaqualocrescimentoocorreparaquealguémparticipedavida e
dacaracterísticadooutro.Em6:5háumauniãoorgânica.EssecrescimentojuntocomCristo
éumtipodeuniãoorgânica.Nessauniãoorgânicaavidacresce.Ocrescimentoacontece.Uma
parteparticipadavidaecaracterísticasdaoutraparte.Issosignificaqueparticipamosda
vidaecaracterísticasdeCristo.Essaéauniãoorgânica.
Oversículo8prossegue,dizendoque“tambémviveremoscomEle”.Senãoformosum
comEle,comopoderemosvivercomEle?Issonãosignificaquesimplesmenteficamosjun
toscomEle.SignificaquevivemosjuntamentecomEle.Oversículo11dizqueestamos“vivos
paraDeusemCristoJesus”.Oversículo13dizqueprecisamosnosapresentarparaDeus
comovivosdentreosmortos.IssotambémindicaanossauniãocomCristo.Oúltimover
sículonessecapítulotambéméumabaseparaauniãoorgânica:“OdomgratuitodeDeusé
avidaeternaemCristoJesus,nossoSenhor”(v.23).
Hoje,ospentecostaisfrequentementeperguntam:Vocêrecebeuo“dom”?Minharesposta
seria:aquetipodedomvocêserefere?Issoabririaosolhosdeles.Quandoelesfalamde
recebero“dom”,elessereferemespecialmenteafalaremlínguas.Maseurecebiumdom
maiorqueodelínguas.Recebiavidaeterna.Esseéumdommuitomaior.Issomostraa
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superficialidadedocristianismodehoje.Recebemosodomdavidaeterna.Issosignificaque
auniãoorgânicaéumdomgratuito.
Ocapítulo8tambémtembasesfortesparaesseassuntodeestaremCristocomouma
uniãoorgânica.Oversículo2mencionaaleidoEspíritodavidaemCristoJesus.Aquiestão
avida,oEspíritodavidaealeidoEspíritodavidaemCristoJesus.Essaéumabaseforte.
Oversículo6dizque“amentepostanoespíritoévidaepaz”eoversículo10dizque“oespí
ritoévidaporcausadajustiça”.NoEstudovidadeRomanosressaltamosqueessesversícu
losnocapítulo8revelamquatrocamadasdoassuntodavida.Primeiro,oEspíritodeDeus é
vida.Segundo,nossoespíritohumanoévida.Terceiro,amenteévidae,porfim,nossocorpo
évida.EssavidaprimeiroéavidadoEspírito.Então,essavidaentraemnós,nonossoespí
rito.Daí,elasaturaanossaalmae,porfim,saturaonossocorpo.Essaéauniãoorgânica.
Ocapítulo11revelaoenxerto,tambémumafortebasedauniãoorgânica.Todosnóséra
mosramossilvestres,contudo,graçasaoSenhor,SuagraçanosenxertouemCristoNova
mente,éridículodizerqueomesclaréumaheresia.Osramosenxertadosnaárvorenãosão
apenasunidos,masmesclados.Dizerqueelesestãoapenasunidosenãomescladoséterrí
vel.Elesnãosãocomoduasbarrasdeferro.Asbarrasdeferropodemserunidas,masnãosão
mescladas.Mas,seumramoéenxertadoemumaárvore,semdúvidaosdoissãomesclados.
Asduasbarrasdeferroapenaspodemterumtipodeconexão.Elasnãotêmauniãoorgâ
nica.Umauniãoorgânicaéumaquestãodemescla.
Docapítulo11vamosaocapítulo12.Ocapítulo12indicaqueprecisamosconsagraro
nosso corpo para que a nossa mente seja transformada para ver e discernir a vontade de
Deus,queéterumCorpoparaCristoproduzidodauniãoorgânica.Oversículo5diz:“Nós,
quesomosmuitos,somosumsóCorpoemCristo,eindividualmentemembrosunsdosoutros”.
Esseversículosignificaquenós,quesomosmuitos,somosumsóCorpoemCristo,nessaunião
orgânica.Vocêjáhaviavistotodasessasbasesdesteúnicopontocentral:emCristo?Ocapí
tulo12continuadizendoquecomocrente,baseadonauniãoorgânicacomCristo,vocêprecisa
compreenderavidadoCorpoaoexercitarastrêspartesdonossoser.Nossocorpoémencio
nadonoversículo1ondenoséditoparaapresentaronossocorpocomosacrifíciovivo.Logo, o
nossocorpoprecisaseroferecido.Então,noversículo2temosdeteranossamenterenovada.
Nossamenterepresentaanossaalma.Éaparteprincipaldanossaalma.Issoserefereà
transformaçãodaalmaparaavidadoCorpo.Ocorpoprecisaserapresentadoeaalmapre
cisasertransformada.Então,noversículo11,temosdeserfervorososemespírito.Issose
refereaoexercíciodoespíritohumano,oespíritomesclado,paraavidadoCorpo.ParaoCorpo
deCristo,temosdeofereceronossocorpo.Então,anossaalmaprecisasertransformadae
onossoespíritoprecisaserfervoroso.Assim,astrêspartesdonossosersãoexercitadas.A
fimdecompreenderessefocodavidacristã,ouseja,oCorpodeCristo,temosdeexperimen
tarplenamenteauniãoorgânicacomCristo,comumapercepçãoplenadequesomosorgani
camenteumcomCristoemvida.
ParapraticaressavidadoCorpo,primeirovocêdeveofereceroseucorpoparaDeus.Após
ofereceroseucorpoparaDeus,vocêdeveterasuaalmatransformada.Vocêdevesertrans
formadonasuaalmapelarenovaçãodasuamente.Raramenteescutaseensinamentossobre
esseassuntoentreoscristãosdehoje.Dificilmenteescutaseumamensagemsobretrans
formaçãoousobrearenovaçãodamente.Nosúltimosvinteanos,demosmuitasmensagens
sobretransformação.Issoéabsolutamentenecessário.Nossocorpodeveseroferecidoecon
sagradoenossaalmadevesertransformadapelarenovaçãodanossamente.Então,nosso
espíritodeveserfervoroso,estarinflamado.Seessaforasuasituação,tenhoplenaconfiança
dequeagoravocêestánavidadoCorponaprática.Sevocênãocompreenderauniãoorgâ
nicaemCristoenãoofereceroseucorpo,suaalmatransformadapelarenovaçãodamente
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ouseuespíritofervoroso,vocêestá,praticamentefalando,apenasdoladodeforadoCorpo
eseparadodoCorpo.
UMAENTRADANAVIDA PRÁTICADOCORPO

Deagoraemdiante,gastaremosamaiorpartedesteTreinamentodeAperfeiçoamento
nolivrodeRomanos.Sevocêtemumtempolivre,penseemRomanoseoresobreoCorpo
deCristo.Restrinjasuasconsiderações,seussentimentosesuassensaçõessobreoCorpode
CristoaRomanos.Seotempoeaocasiãopermitirem,tambémesperoquevocêtenhacomu
nhãocomoutros.Émelhortercomunhãoapenascomdoisoutrêsou,nomáximo,quatro.
Nósquesomoscasadostemosoprivilégiodesempreterpelomenosdois.Tenhacomunhão
sobreissoeore.Issonãoéalgosemimportância.Precisamosdeumaforterevelaçãoepreci
samosdeumavisãomaisforteparaveresseassunto.Émuitomisterioso.OCorpomísticode
Cristoémuitomisteriosoparanós,sereshumanos,entendermos.Todavia,temosavidadesse
CorpoetambémtemosoEspíritodesseCorpo.GraçasaoSenhorporisso.Então,oreeexer
citeoseuinteriorparapensarsobreesselivroarespeitodoCorpo.Tambémlembresedo
queabordamosnasúltimasduasreuniõesdoTreinamentosdeAperfeiçoamento.Nãoascon
sidereapenascomodoutrina.Vocêdeveconsiderarqueelassãoumaluzpreciosaquevem
doprópriocoraçãodeDeus.Elassãototalmentedignasdepensarmos,considerarmos,orar
mosetermoscomunhãosobreelas.EsteTreinamentodeAperfeiçoamentonãotemintenção
depassarparavocêapenasdoutrina.Temosoforteencargodeajudartodosnósaentrar
mosnavidapráticadoCorpo.TodosprecisamosdeumaentradanavidapráticadoCorpo.
Sepudermosteressetipodevida,essetipodevisão,doCorpo,seremoscapazesdeentrarna
vidapráticadoCorpo.(TheCollectedWorksofWitnessLee,1980,vol.1,“PerfectingTraining,”
pp.260264)
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