AVONTADEDEDEUS
(Domingo–Segundasessãodamanhã)

MensagemOito
ReunirparaconhecerefazeravontadedeDeus
Leiturabíblica:Mt7:21;12:50;18:20;Ef3:8;Cl1:12;1Co14:26;Hb10:25
I. ReuniréconhecerefazeravontadedeDeus;nossameta,nossopropósito,
naterraéfazeravontadedoPai,eofazemosindoàsreuniõesdaigreja–
Hb10:25.
II. Temos de perceber que além da nossa vida interior com o Senhor, nada
é tãocrucial,importanteeproveitosoquantoasreuniõesdaigreja–1Co
14:2326:
A. Comoindicaapalavragregaekklesia,aigreja(ahabitaçãodeDeus)éumareu
niãoouassembleiadosqueforamchamadosparafora–Mt18:1720:
1. Aigrejaéumareuniãodoscrentes,umareuniãodeumacoletividade.
2. QuandoosqueDeuschamouparaforasereúnem,issoéaigreja–At2:42;
8:1.
3. NossoPainospredestinouparanosreunirmos;iràsreuniõeséavontadede
Deus–Ef1:5;Rm8:29;1Co14:26.
B. Avidacristãéumavidadereunião–Hb10:25;1Co14:2326:
1. Boapartedagraçaquerecebemosestánasreuniões,eboapartedaobraque
oSenhorfaztambémocorrenasreuniões–At4:33;13:12.
2. Uma vez que a vida cristã é uma vida de reuniões e boa parte da obra do
Senhorérealizadanasreuniões,temosdedargrandeimportânciaàsreu
niões–Hb10:25.
III. Nasreuniões,DeusnosdáaconheceraSuavontade–Sl73:1617:
A. FazeravontadedeDeusdependedeconhecermosaSuavontade–Jo7:17.
B. Nasnossasreuniõeshámuitascoisasmaravilhosasdebaixodasuperfície,uma
dasquaiséconheceravontadedeDeus.
C. QuandoosalmistaentrounosantuáriodeDeus,elepôdeconheceravontadede
Deus–Sl73:1617:
1. OsantuáriodeDeus,Suahabitação,estánonossoespíritoenaigreja–Ef
2:22;1Tm3:15.
2. AfimdeentrarnosantuáriodeDeusprecisamosnosvoltaraonossoespí
ritoeiràsreuniõesdaigreja.
3. Umavezqueestamosnosantuário(noespíritoenasreuniõesdaigreja),rece
bemosoutravisão,umapercepçãoespecífica,danossasituação–Sl73:1620.
4. OcaminhodeDeuséconhecidonoSeusantuário–Sl73:17:
a. Nonossoespíritoenasreuniõesrecebemosrevelaçãodivina–Ap1:10;
Ef1:1718.
b. Quando exercitamos o nosso espírito e vamos às reuniões da igreja, o
caminhodeDeussetornaclaroparanós–Sl73:17.
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IV. UmavezqueavontadedeDeusestáemCristo,estáconcentradaemCristo,
éparaCristo,eCristoétudonavontadedeDeus,fazemosavontadedeDeus
exibindoCristonasreuniões–Cl1:9,1518,12;3:4,11;1Co14:26:
A. AvontadedeDeusparanóséexperimentarmosedesfrutarmosoCristotodo
inclusivoeOvivermoscomonossavida–Cl1:9,1518;3:4,11.
B. NossasreuniõessãoparaexibirCristo;logo,quandovamosaumareunião,temos
delevarconoscooCristoquedesfrutamos–1Co14:26.
C. Avidadaigrejaadequadadependedasreuniõesdaigrejaondetodosossantos
exibemCristocomSuasriquezasinsondáveis–Ef3:8.
D. AmetadasnossasreuniõeséexibirCristoeareuniãocristãéumaexibiçãoda
nossavidacristãdiária–1Co14:26;cf.Dt12:57,1314.
E. Exibimos Cristo nas reuniões oferecendo Cristo a Deus como a realidade das
ofertas,desfrutandoCristojuntocomDeus–Hb10:810,25;13:2021.
F. PrecisamosfuncionarnasreuniõesparaexibiraCristo–Cl1:12;1Co14:26:
1. Devidoàinf luênciadocristianismo,muitoscrentesnãotêmresponsabilidade
nasreuniões.
2. Oconceitodeirmosàreuniãoenãosermosresponsáveisporelaéumerro
fundamental;éumatáticadeSatanástornarosmembrosdoCorpodeCristo
inúteisparaqueelesnãofuncionem.
G. Comocristãos,somosmembrosdeCristoeonossoserviçomaisimportanteénos
reunir–1Co12:411,1427;Hb10:25:
1. AsreuniõesdaigrejasãoamelhoroportunidadedeexibirCristo–Cl3:11.
2. Como cristãos, somos comissionados a exibir Cristo nas reuniões e, assim,
fazeravontadedeDeus–Mt7:21;16:18;Ef3:8;Cl1:12.
3. “ADeus,oPai,glorificar,  ACristo,oFilho,exaltar,  Dareunião,ofimsem
par  ÉCristoexibir”,Hinosnº864,estrofe8.
V. UmavezqueavontadeeternadoPaieodesejodoSeucoraçãoéedificar a
igrejacomooCorpodeCristo,fazemosaSuavontadefuncionandonasreu
niõessegundoamaneirabíblicadenosreunirparaaedificaçãodoCorpo
–Mt7:21;12:50;Ef4:16;1Co14:26:
A. Asreuniõesdoscrentesdevemsempreestarligadasàeconomianeotestamentá
riadeDeus;temosdeiràsreuniõescomumavisãodaeconomiadivinaeoque
falamosnasreuniõesdeveteraeconomiadeDeuscomocentro–1Tm1:4;Ef3:9;
1Co14:26.
B. ArestauraçãosegundoamentedoSenhorétirarosSeuscrentesdosistemade
clérigoseleigosesubstituiressesistemacomamaneirabíblicadesereunire
servirparaaedificaçãodoCorpodeCristo–1Co14:26;Ef4:12,16.
C. OSenhordesejarestaurarasreuniõesdaigrejaemmutualidadecomtodosfun
cionandoparaaedificaçãodoCorpodeCristo–1Co14:4b,24a,26,31:
1. Quandovamosàsreuniõesdaigreja,temosdeteralgodoSenhorparacom
partilharcomosoutros–1Co14:26.
2. Antesdeiraumareunião,devemosnosprepararparaareuniãocomalgodo
Senhor,sejapelanossaexperiênciaDeleoupelonossodesfrutedaSuapala
vraecomunhãocomEleemoração.
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3. TemosdetrabalharemCristo,nossaboaterra,afimdecolheralgumproduto
dasSuasriquezasparalevarparaareuniãodaigrejaeoferecêlo–Cl1:12;
Ef3:8.
4. Assim, a reunião será uma exibição das Suas riquezas e será um desfrute
mútuodeCristocompartilhadocomtodosospresentesperanteDeusecom
Deusparaaedificaçãodossantosedaigreja–1Co14:26.
5. Tudoquefazemosnasreuniõesdaigrejadeveserparaaedificaçãodossan
tosedaigreja–1Co14:35,12.
D. Napráticadamaneirabíblicadesereunireservir,enfatizamosoprofetizar:o
dommaisexcelenteparaaedificaçãodaigreja–1Co14:1,4b,2425,31:
1. Osignificadodeprofetizarem1Coríntios14éfalarpeloSenhor,proclamar
oSenhor,eatémesmofalar,ministrar,dispensaroSenhoraosoutros;quanto
aodispensardivino,todaaBíbliaconsumaseemtodosprofetizando–1Co
14:3,2425,31.
2. Profetizar,falarporDeuseproclamáLocomDeuscomooconteúdoministra
DeusaosouvinteseoslevaaDeus–1Co14:25.
3. Deusdesejaquecadaumdoscrentesprofetize,ouseja,faleporEleeOpro
clame–1Co14:1b,31;cf.Nm11:29.
4. AcaracterísticadoprofetizaréministrarCristoparaaedificaçãoorgânica
daigrejacomooCorpodeCristo;profetizaréumdomespecíficoparaaedi
ficaçãodaigreja–1Co14:35,12,24,26.
Porçõesdoministério:
PARTICIPARDAREUNIÃODOSCRENTES

Hebreus10:25diz:“Nãodeixandodenosreunir,comoéocostumedealguns;pelocon
trário,exortandounsaosoutros,etantomaisquantovedesqueodiaseaproxima”.Oapóstolo
PauloescreveuolivrodeHebreusparaencorajaroscrenteshebreusindecisoseafastadosa
penetraralémdovéuesairdoacampamento(Hb6:19;13:13).Irpara“foradoacampamento”
erasairdavelhareligiãojudaicaeentrar“alémdovéu”eraentrarnoSantodosSantos,onde
Cristoestá.
TemosdeperceberqueasnossasreuniõesadequadassãooSantodosSantos.Reunirde
maneiraadequadaéreunirnoSantodosSantos.OSantodosSantosestáondequerqueo
SenhorJesusestá.OSenhorhabitanoscéus(Rm8:34).OSenhortambémhabitaemnosso
espírito(2Tm4:22),queéoSantodosSantos(Hb4:12,16;vernota4:161,VersãoRestaura
ção).UmavezqueoSenhorestánoterceirocéuhoje,oterceirocéuéoSantodosSantos(Hb
9:12;cf.v.24).UmavezqueEleestánonossoespírito,nossoespíritoéoSantodosSantos.
PorqueoSenhorJesusestápresentenanossareunião,semprequenosreunimos,nossareu
niãotambéméoSantodosSantos(10:22,25).Oscrenteshebreusabandonaremsuasreuniões
cristãssignificavaelesdeixaremoSantodosSantosevoltaremaoseuacampamentoreli
gioso.
OlivrodeÊxodonosmostraqueapósosfilhosdeIsraeladoraremobezerrodeouro(Êx
32:8),elessetornaramumacampamento.ElestinhamoSenhoremnome,mas,emrealidade,
elesadoravamoutracoisae,portanto,tornaramseumacampamentoreligioso,eentreeles
eraimpossívelterapresençadoSenhor.MoiséssabiaqueDeus,segundoSuasantidade,não
maispermaneceriaentreopovo,poisoacampamentosetornaraidólatra.Portanto,Moisés
pegouasuatenda,queantesficavanoacampamentoeaarmouforadoacampamento.Essa
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tenda,então,tornouseatendadeDeus,atendadareunião(33:7).Seopovonãosaíssedo
acampamento,maspermanecessenele,elesnãoteriamapresençadoSenhor.Apresençado
Senhornãoestavamaisnoacampamento,masnatenda(v.9).
QuandooSenhorJesusestavanaterra,houveumaseparaçãoentreosjudeusreligiosos,
oacampamentoeopróprioSenhor,overdadeirotabernáculo(Jo1:14;2:19,21).OSenhor
JesuseraaprópriacorporificaçãodeDeuseoverdadeiroSantodosSantosestavaondeEle
estivesse.ForaeaoredordeCristo,haviaumaorganizaçãoreligiosa,umareligiãoantiga,um
acampamentoquenãotinhaoSantodosSantosdeDeus.Deusnãoestavanaquelaorgani
zaçãoreligiosadojudaísmo.NaépocaemqueoSenhorJesusandousobreaterra,aadoração
adequadasempreocorrianotemplosegundoosrituaisordenadosporDeus.Noentanto,temos
denosperguntarqueméoSenhorJesus.Naverdade,EleéopróprioDeus,Aquelecujos
filhosdeIsraeladoraramnotemplodeles.
UmdiaJesusentrounacasaemBetânia(Jo12:111).Eleestavanaquelacasa,noentanto,
ossacerdotesjudeusaindaadoravamaDeusnotemploemJerusalém.Duranteaquelaépoca,
ondeestavaDeus?EleestavanoSantodosSantosnotemploemJerusalémounacasinha
em Betânia? Sem dúvida, Ele estava na pequena casa em Betânia. Porque Deus estava
naquelacasaemBetânia,aquelacasatornouseopróprioSantodosSantos.OSantodos
SantosnotemplofoiabandonadoporDeusporquesetornarapartedoacampamento(Mt
23:38–24:2).Naquelaépoca,sealguémdesejasseadoraraDeus,elestinhamqueabandonar
otemploeirparaaquelacasinhaemBetânia.AquelapequenacasaeraoSantodosSantos.
Oprincípioéomesmohoje.AfimdeadoraraDeus,vocêtemdesairdoacampamento
dareligiãoeentraralémdovéuparadesfrutarCristonoSantodosSantos.OSenhorJesus
comoDeusnãoestánaorganizaçãoantiga,religiosaehumana,queésomenteumacampa
mento.EmHebreus,Pauloexortaoscrenteshebreusvacilantes,erranteseafastadosaes
queceremsuaantigareligião,seuantigotemplo,seuantigoritualdeadoraçãoesaíremdo
acampamentoparaentraremnoSantosdosSantosafimdedesfrutarCristo(Hb6:19;10:22;
13:13).EsseSantodosSantoséareuniãoadequadadaigreja.
OSantodosSantosemHebreusdenotatrêscoisas:oterceirocéu,nossoespíritoeareu
niãocristã.Semprequenosreunimosadequadamente,nossareuniãoéoSantodosSantos.
Dostrês,qualvocêprefere:oterceirocéu,onossoespíritoouareuniãocristã?Édifícilalcan
çarocéue,muitasvezes,somosincapazesdepermanecernonossoespíritoodiatodo,diae
noite.Mas,segundoaminhaexperiênciacristã,asreuniõesmemantêmnoSenhor,noSeu
SantodosSantos.NãodesfrutoapresençadoSenhoremnenhumoutrolugarquantonas
reuniões.Édesfrutávelestarmosnonossoespírito,masasreuniões,comooSantodosSan
tos,sãomuitomelhoresemaiselevadas.
Apósalgunsdenósparticiparmosdeumtreinamentodedezdiasouumaconferênciae
voltamosparanossalocalidade,podemossentirqueestamosnoátrioexteriorenãonoSanto
dosSantos.Podemosansiarpelotempoemqueiremosnosreunirnovamente.Essaexperi
ênciailustraomotivodePauloencorajarossantoshebreusanãodeixaremdesereunir.Se
eles deixassem de se reunir, significaria que eles voltariam para sua antiga religião, seu
acampamentoanterior.Assim,Pauloosexortouasaíremdoacampamentoeentraremalém
dovéu.Entraralémdovéuincluitrêscoisas:entrarnoSantodosSantoscelestial;entrar
nonossoespírito,queestáconectadoaoSantodosSantoscelestial,eentrarnareuniãocristã.
Areuniãocristãéamelhorporqueelanutre,fortalece,edificaeilumina,tornandoseum
grandebenefícioespiritualparanós.Asreuniõessãomaravilhosas.
AreuniãodoNovoTestamentoéreferidaemMt18:20eemHb10:25.Oajuntamento
doscrentes,asreuniões,nãodeveteranaturezadecumprirpropósitosmistos.Frequente
mente,nocristianismoasreuniõesnãosãopurasnoseupropósito.Asreuniõesdoscrentes
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devemserpurasnanaturezadelevaracaboaeconomianeotestamentáriadeDeus.Setivés
semosumareuniãoquenãoépuraequetemumpropósitomisto,seriadifícilterapresença
deDeus.Areuniãocristãadequadadeveserpuranoseupropósito.Aessência,anatureza,
dareuniãodeveserapenasparalevaracaboaeconomianeotestamentáriadeDeus.
A economia neotestamentária de Deus é ter um povo, por meio de Cristo, para ser a
igrejaafimdeDeusterumaexpressãocoletivaemSuapaternidade.Todareuniãocristã
deveserpuraemnaturezaparalevaracaboessaeconomiadeDeusafimdeDeusexpres
sarSecomoumPaigrandiosoemtodososSeusfilhos.Terumareuniãocomessemotivoe
propósitoéverdadeiramentepuro.
TERAMUTUALIDADEPLENA

Nofalar
Asreuniõescristãsdevemsercheiasdemutualidadenofalar(Ef5:19).Encherasreu
niõescristãscommutualidadenãoémuitofácil,mastermutualidadeémaravilhoso.Senos
reunimos,sendocinquenta,cemoucentoecinquenta,todosdevemfuncionar.Issocriauma
mutualidadequeenchetodaareunião.Umfalaporumminuto,outrofalapormeiominuto,
outrofalaporcincominutos,alguémpodefalarporoitominutoseoutropordezminutos.
Pormeiodessapráticadetodosfalaremsegundoasuamedida,todosproduziríamosuma
reuniãoqueécheiademutualidade.
Espero que aprimoremos, cresçamos e avancemos a uma condição onde muitos falem.
Algunspodemfalarporquarentasegundos,outrosporquatrominutoseoutrosportrinta
minutos.Nãosomenteprecisamosdofalarcurto;tambémprecisamosdofalarmaisprolon
gado.Podehaverumareuniãoondemuitosfalamdemaneiracurtaeumapessoadevefalar
demaneiranova,viva,refrescanteeelevadapor,talvez,quarentaminutos.Issoseriamara
vilhoso.OprimeirocapítulodeLucasilustraisso.Nessecapítulohátrêstiposdefalar.Orelato
dofalardeIsabeléomaiscurto(Lc1:4245).Maria,amãedeJesus,faloupormaistempo
(Lc1:4655).Finalmente,Zacarias,cheiodeexperiências,faloumaistempoainda(Lc1:6879).
O falar de Zacarias em Lucas 1 não contém nenhuma palavra desperdiçada e é cheio de
riquezas.Quantotempovocêdevefalardependedasuaidadeeexperiência.Suaexperiência
econhecimentodapalavradeDeusconstituioconteúdoeoperíododetempodoseufalar.
Setodosnareuniãofalaremporumcurtoperíodoeareuniãoforcheiademutualidade,
osnovosquevêmàsreuniõesserãoconvencidos(1Co14:2425).Elespodemficarchocados
inicialmente,perguntandoquetipodereuniãoéessa.Elespodemtersidocristãospormuitos
anos,maspodemnuncatervistoumareuniãocomtalmutualidade,comtodosfalando.
Tambémdevemosaprenderanãofalardemaneiraleviana.Temosdefalarcompeso.Do
contrário,algunspodemdizerqueonossofalarnãotemmuitoconteúdo.Nossofalardeveter
conteúdo.Issoexigeoaprendizado,apráticaeotreinamentoadequados;portanto,asigrejas
devemtreinarossantosafalarcomconteúdo.Setodosaprendermosafalarpalavrasvivas
edepesosempreeemtodolugarquefalamos,certamenteseremosbemvindosportodasas
igrejas.Poroutrolado,sevamosàsreuniõesesomentesentamossemfalarnada,nãoseremos
muitoapreciados.Aprendaafalar,masnãodemaneiraleviana.Issorequeranossaprática
diária.TodasasmanhãsdevemoscontataroSenhor,lendoalgunsversículosparadesfrutar
o Senhor ao desfrutar da Sua palavra. Devemos escolher algo da Palavra e praticar falar
peloSenhorodiatodo.Issoenriqueceráonossoser,nossapessoaeconstituiráofalarade
quado.Então,ondequerquevamos,nãosomenteteremosaintrepidez,mastambémaprática
eohábitodefalar.Sevouvisitarumaigrejaepermaneçoporalgunsdias,nãopossodeixar
defalar.Souviciadoemfalar.Ondequerqueeuvá,devofalar,quantomais,melhor.Edifique
umhábitoegostoporfalar.
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Quandovocêfala,vocêganhaasprimíciasdobenefício.Enquantoeufalo,vocêganha
algumbenefício,maseuganhoasprimíciasdobenefício.Éporissoquesoutãoforte.Aprenda
afalar.Apenasescutarlheenfraquece.Porumlado,escutarnutrevocê,poroutro,sevocê
apenasouvirofalardosoutros,vocêénutrido,masissonãolhepermitecrescer.Quantomais
ajudavocêreceberdessamaneira,maisvocê,porfim,morrerá.Devemosaprenderafalar,
falarefalar.
Seriamaravilhososeaprendêssemosafalartodosositensdoconteúdodocapítulo1deste
livro[TheGodordainedWaytoMeetandtoServeasRevealedintheHolyWord].Podemos
dizeraosoutros:“AreuniãocristãestávinculadaaoDeusTriúnoprocessado,estávinculada
aCristo,quepassoupeloprocessodeencarnação,viverhumano,crucificação,ressurreição e
ascensão”.Devemosaprenderafalaressascoisas.Ocapítuloumdestelivroésuficientepara
osirmãosnaigrejafalaremporumano,diaapósdiaeemcadareunião.Oconteúdodetodos os
meusescritosestãocorporificadosnessecapítulo.Osmaridosfalamsobreessascoisascom
suasesposas,easesposascomseusmaridos.TenhofaladosobreaeconomiadeDeuseoDeus
TriúnoprocessadoporaproximadamentevinteecincoanosnosEstadosUnidoseaindanão
esgoteiessetópico.FalarsobreoDeusTriúnoécomocozinharumbifeAmericanodediversas
maneiras.Obifeéomesmo,masasmaneirasdesecozinhareservirsãomuitas.Aprenda
afalarsobreoCristoprocessadootempotodo.Emoutraspalavras,aprendaafalaramesma
coisaotempotodo(1Co1:10).Afimdeencherareuniãocommutualidade,oprimordialé
falar.Quandotodosfalam,areuniãoésemprecheiademutualidade.
Considerarunsaosoutros
eexortarunsaosoutros
Hebreus10:24diz:“Econsideremonosunsaosoutros,paranosestimularmosaoamor
eàsboasobras”.Consideremonosunsaosoutrosindicamutualidade.Eucuidodevocêevocê
cuidademim;issoémutualidade.Exortarunsaosoutrosnoversículo25tambémindica
mutualidade. No Novo Testamento a exortação é mútua; não é somente em uma direção.
Comrelaçãoàexortação,devehaverumtráfegodemãodupla,comoindicadopelaspalavras
unsaosoutrosnoversículo24e25.Nasreuniõesdocristianismo,aexortaçãonormalmente
temumadireçãoúnica:dopastorparacongregação;nãoháexortaçãoquevoltaaopastor.
Contudo,quandonosreunimos,devehaverexortaçãoentrenós;eladevesermútua.
Aoensinareadmoestar
Ensinareadmoestartambémocorrememmutualidade(Cl3:16).Falamosunsaosoutros,
ensinandoeadmoestandounsaosoutros.Algumasvezesasirmãspodemadmoestarosirmãos.
Asirmãsnãopodemdizerqueporquenãosãomestres,nãopodemfalar.Elasnãodevem
ensinar(1Tm2:12),masdevemadmoestar.Admoestamosunsaosoutrosporqueamamosuns
aosoutros.SomosmembrosdomesmoCorpo,logo,eulheadmoestoevocêmeadmoesta.
Quando eu era jovem, descobri que alguns mestres cristãos diziam que as mulheres
podiamensinarnasreuniõescristãs,masoutrosdiziamquenão.Umdia,emLosAngeles,
em1963,umirmãoquetinhamuitoconhecimentodaBíbliaparticipoudasnossasreuniões.
Quandoeleobservouqueasirmãsfalavamnasreuniões,eleperguntouporquepermitíamos
queasirmãsfalassem.Eledissequeasirmãsdevemficaremsilêncio.Eurespondipergun
tandosenasreuniõesdeleasirmãsficamemsilêncio.Eledissequesim.Então,perguntei
seasirmãscantamnassuasreuniões.Eledissequesim.Então,pergunteisecantareraou
nãoumtipodefalar.Emoutraspalavras,seasirmãscantavamnasreuniões,elasnãoesta
vamemsilêncio.Então,pergunteiporqueasirmãspodiamcantarenãopodiamorar.
IssoeramuitoestranhoÉestranhoasirmãspoderemcantarhinos,masnãopoderem

72

aorar.Contudo,deacordocom1Coríntios11:5,asmulherespodemorareprofetizarnas
reuniões,masdevemfazêlosobacoberturadosirmãos.Asirmãsdevemseremancipadas
parafalarnareuniãodaigreja.Elasdevemserencorajadasafalar,masnãocomoensina
mento.Asirmãsnãodevemensinar,maselaspodemexortareadmoestar.Muitasvezes,as
mãespodemadmoestarseusfilhosmelhorqueospais;damesmamaneira,asirmãsnormal
mentesãohabilidosasemadmoestar.Issosedeveaofatodeasirmãsseremdelicadas,não
seremrudesougrosseiras.Poroutrolado,podeserqueosirmãossejamrudesegrosseiros.
Quando os irmãos dizem amém, pode ser meio áspero. Contudo, quando as irmãs falam
amémpodesercomomúsica,muitoagradávelaosnossosouvidos.Umavezqueadmoestar
éumaobrarefinada,àsvezes,émuitodifícilaosirmãosadmoestar.Paramim,comoirmão, é
muito fácil ensinar. Mas posso não ser tão qualificado a admoestar como algumas irmãs.
Quandoosirmãosadmoestam,ossantospodemnãoouvirmuito.Masquandoumairmãque
ridavemeadmoesta,podeserquetodosouçameobedeçam.Issoilustraporqueprecisamos
queasirmãsfalem.Contantoqueelasfalem,masnãoensinem,estátudobem.
Todasasirmãsdevemserencorajadasafalar.Muitasirmãsprecisamser“emancipadas”,
nãodocontroledohomem,masdoseuprópriocontrole.Muitasirmãssecontrolamdemais.
Ésemprebomumairmãsersilenciosa,dócilehumilde.Euconcordocomissoeaprecioisso.
Masnãoconcordoqueabocadasirmãsfiquefechadanareunião.Asirmãstêmdeserdóceis
ehumildes,masfalando.
PAGARUMALTOPREÇOPARAALCANÇAROPADRÃO

Paraalcançaropadrãodessascaracterísticasdasreuniõesdoscrentesénecessáriopagar
mosumaltopreço.Temosdenosesforçarparaalcançaressepadrãoelevadoparaqueasnos
sasreuniõessejamradicalmentetransformadas,tendoascaracterísticasadequadas.Umavez
queasnossasreuniõesmudemnavelhamaneiraparaanova,oSenhorteráalgosegundo a
Suaeconomianeotestamentária.(TheCollectedWorksofWitnessLee,1987,vol.3,“TheScrip
turalWaytoMeetandtoServefortheBuildingUpoftheBodyofChrist,”pp.300306)
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