FATORES VITAIS PARA A RESTAURAÇÃO DA VIDA DA IGREJA
(Sexta-feira – Sessão da noite)

Mensagem Três
O fator da igreja estar no Deus Triúno,
das igrejas locais serem expressões do Corpo de Cristo
e dos crentes praticarem a vida da igreja tendo consciência do Corpo
Leitura bíblica: 1Ts 1:1; 2Ts 1:1; Mt 16:18; 18:17; 1Co 1:2; 12:12-27
I. A igreja existe no Deus Triúno: “À igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e
no Senhor Jesus Cristo” – 1Ts 1:1:
A. Em 1 Tessalonicenses 1:1, temos a revelação do fato tremendo de que a igreja existe
no único Deus e que esse Deus é o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo:
1. A igreja é não somente de Deus e de Cristo; a igreja está também em Deus e
em Cristo.
2. É importante vermos que a igreja em nossa localidade é de Deus e está em
Deus, é de Cristo e está em Cristo.
B. A igreja é composta de seres humanos, mas eles, os crentes, estão no Deus Triúno – 1Ts 1:1; 2Ts 1:1.
C. A igreja é um grupo de seres humanos que nasceram de Deus Pai com Sua vida e
natureza e que foram introduzidos na união orgânica com Cristo:
1. Para a igreja estar em Deus, Deus precisa tornar-se o nosso Pai e nós temos de
ter um relacionamento de vida com Ele – 1Jo 3:1a:
a. Em 1 Tessalonicenses 1:1, a palavra Pai indica um relacionamento em vida;
em Deus Pai, nós nascemos novamente, fomos regenerados e, agora, como
Seus filhos, temos um relacionamento de vida com Ele – Jo 1:12-13.
b. A igreja estar em Deus Pai implica a igreja estar no propósito, plano, seleção e predestinação de Deus – Ef 1:4-5.
c. A igreja em Deus Pai é a igreja Naquele que é o único Iniciador e Originador – Rm 11:36; 1Co 8:6; Mt 15:13.
2. Estar no Senhor Jesus Cristo é estar unido a Cristo organicamente em tudo
que Ele é e fez – 1Ts 1:1; 1Co 1:30:
a. No Senhor Jesus Cristo temos a terminação de todas as coisas da velha
criação, pois estar em Cristo é estar em Sua morte, a morte que acaba com
todas as coisas negativas – Rm 6:4.
b. O título Cristo em 1 Tessalonicenses 1:1 denota todas as riquezas da ressurreição; assim, estar em Cristo é estar em ressurreição – Rm 8:10-11.
D. A igreja está no Deus Triúno processado (o Pai, o Filho e o Espírito Santo), Aquele
que se tornou o Espírito que dá vida com o Pai e o Filho – 1Co 15:45b; Jo 14:17, 23.
II. Uma igreja local é a expressão do Corpo de Cristo em certa localidade – 1Co
1:2; 10:32b, 17; 12:12-13, 20, 27:
A. O único Corpo de Cristo é expressado em muitas localidades na unidade divina
assim como é com o Deus Triúno e na natureza, elemento, essência, expressão,
função e testemunho divinos; há muitas igrejas, contudo, elas têm somente uma
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natureza divina, um elemento divino, uma essência divina, uma expressão divina,
uma função divina e um testemunho divino porque elas são um Corpo – Ap 1:11;
Jo 17:11, 21, 23.
A igreja revelada em Mateus 16:18 é a igreja universal, o único Corpo de Cristo,
enquanto a igreja revelada em 18:17 é a igreja local, a expressão do único Corpo
de Cristo em determinada localidade.
A única igreja universal (o Corpo de Cristo) torna-se as muitas igrejas locais (expressões locais do Corpo de Cristo) – Rm 12:4-5; 16:16.
O único Corpo de Cristo é expressado em muitas localidades como as igrejas
locais – Ef 4:4; Ap 1:4, 11:
1. O Corpo de Cristo é a origem de todas as igrejas locais – Ef 1:22-23; 2:21-22.
2. O Corpo universal é como o pai para todas as igrejas, e todas as igrejas são
como os filhos para o pai – Rm 12:4-5; 16:4.
Cada igreja local é uma parte do Corpo único e universal de Cristo, uma expressão local desse Corpo – Ef 4:4; 1Co 1:2; 12:27:
1. Universalmente, todas as igrejas locais são um só Corpo e, localmente, cada
igreja local é uma expressão local do Corpo universal; portanto, uma igreja
local não é o Corpo, mas somente parte do Corpo, uma expressão do Corpo.
2. O Cristo universal tem parte de Si mesmo em cada igreja local; cada igreja
local é parte de Cristo e todas essas partes constituem o Corpo – Ef 1:23; 2:22.
A base local da igreja é basicamente a unidade singular do Corpo de Cristo praticada nas igrejas locais – Ef 4:4; 1Ts 1:1:
1. Tanto o Corpo universal de Cristo quanto as igrejas locais são somente um.
2. Há somente um Corpo em todo o universo e há somente uma igreja local em
cada localidade respectivamente.
3. Essa unidade única é o elemento básico na vida da igreja – At 1:14; 2:46; 1Co
1:10; Fp 1:27; 2:1-2.
As igrejas em diversas localidades são para a expressão universal de Cristo – Ef
1:23; Ap 1:4, 11; 22:16a:
1. Uma igreja local que faz tudo de maneira local e que expressa somente a sua
localidade tornou-se uma seita local, uma divisão local.
2. Todas as coisas básicas para o Corpo não são locais: o Espírito, Cristo, Deus,
a Bíblia, o ensinamento dos apóstolos e a comunhão dos apóstolos.
Em nossa consideração, o Corpo deve vir em primeiro lugar e as igrejas locais em
segundo – Mt 16:18; 18:17; Ef 4:4, 16; 2:21-22; 1Co 12:12; 1:2:
1. As igrejas locais são o procedimento que Deus usa para alcançar o alvo da
Sua economia: o Corpo de Cristo – Rm 16:1, 4, 16; 12:4-5.
2. Devemos considerar a nossa igreja local como parte do Corpo de Cristo – 1Co
1:2; 10:16-17; 12:12-13, 20, 27.

III. Ao praticarmos a vida da igreja, precisamos estar conscientes do Corpo –
1Co 12:12-27:
A. A fim de ter a vida da igreja, devemos ser cheios de sentimento pelo Corpo, tomando o sentimento da Cabeça como nosso próprio – Rm 12:15; 1Co 12:26-27; At
9:4-5:
1. Se nós, como membros, tivermos o sentimento da Cabeça em tudo e cuidarmos
do Corpo, tomaremos o Corpo como a regra em nossa mente, pensamentos,
palavras e ações – Ef 4:15-16; Cl 2:19.

2. Temos de negar a nós mesmos e nos identificar com o Corpo (Mt 16:24; Rm
12:4-5, 15; 1Co 1:2; 12:12-27); se fizermos isso, a vida que vivermos será a
vida do Corpo e o Senhor ganhará a expressão do Corpo – Ef 4:15-16; 1:2223.
3. Nosso desfrute de Cristo faz com que nos tornemos conscientes do Corpo de
Cristo – Cl 2:16-17, 19.
B. Tudo que fazemos envolve o Corpo; portanto, sempre que fazemos algo, temos de
considerar o Corpo adequadamente – 2 Cor. 8:21; Ef 4:16:
1. Não devemos fazer nada sem cuidar do Corpo – 1Co 12:12-27.
2. Temos de considerar qual o sentimento do Corpo quanto ao que estamos
fazendo e como o Corpo, a restauração, reagirá.
3. Como nos comportamos depende de quanto vemos o Corpo.
4. Se somente estamos em unanimidade em nossa igreja local e não cuidamos
das outras igrejas, esse tipo de unanimidade é uma seita, uma divisão – At
1:14; 15:25.
5. Se cuidarmos do Corpo e nos preocuparmos com o Corpo, não haverá problemas – Ef 4:4, 16.
C. Entre todas as igrejas que compõem o único Corpo universal de Cristo, não há
organização, mas há comunhão do Corpo de Cristo – At 2:42; 1Jo 1:3; 1Co 1:9;
10:16-17; 11:29:
1. Todas as igrejas na terra são um só Corpo, e nesse único Corpo existe a circulação da vida divina: a comunhão do Corpo – 1Jo 1:3.
2. A comunhão está relacionada à unidade; a circulação da vida divina no Corpo
leva todos os membros do Corpo à unidade – Ef 4:3-4; Rm 16:1-23.
3. As igrejas locais devem ter comunhão com todas as igrejas locais genuínas
em toda a terra a fim de manter a comunhão universal do Corpo de Cristo.
4. Embora a administração da igreja seja local (At 14:23), a comunhão da igreja
é universal (At 2:42); há igrejas em muitas cidades, mas há uma única comunhão em todo o universo.
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