FATORES VITAIS PARA A RESTAURAÇÃO DA VIDA DA IGREJA
(Domingo – Segunda sessão da manhã)

Mensagem Oito
O fator de viver uma vida vencedora na igreja restaurada
a fim de consumar a economia divina e tornar-se a Nova Jerusalém
Leitura bíblica: Ap 3:7-8, 11-12, 21; 19:7; 21:2, 9-11
I. Os vencedores são produzidos pelo Cristo vencedor como o Espírito sete
vezes intensificado e eles têm encargo pela edificação do Corpo de Cristo
como a preparação da noiva de Cristo – Ef 4:16; Ap 5:6; 19:7-9:
A. Os vencedores são para a edificação do Corpo de Cristo a fim de consumar a Nova
Jerusalém – Ef 4:12, 16; Ap 2:7b; 3:12, 21:
1. Sem os vencedores, o Corpo de Cristo não pode ser edificado e, se o Corpo de
Cristo não for edificado, Cristo não pode voltar para Sua noiva – Ap 19:7-9.
2. Os vencedores produzidos por Cristo como Espírito que dá vida, sete vezes
intensificado edificam o Corpo nesta era para a consumação inicial da Nova
Jerusalém no reino e, por fim, para a consumação plena da Nova Jerusalém
no novo céu e nova terra – Ap 1:4; 2:7; 4:5; 5:6; 3:12; 21:2.
B. As promessas do Senhor no final de cada uma das sete epístolas em Apocalipse 2
e 3 referem-se tanto ao desfrute atual dos vencedores como à recompensa dada a
eles no reino milenar vindouro – Ap 2:7b, 11b, 17b, 26-28; 3:5, 12, 21:
1. A fim de entrar no gozo do Senhor e recebê-Lo como nossa grande recompensa
na próxima era, precisamos ganhá-Lo e desfrutá-Lo fielmente hoje, nesta era –
Mt 25:21b, 23b; Fp 3:8-9; Gn 15:1.
2. Se não desfrutarmos e experimentarmos Cristo fielmente como a realidade
das Suas promessas hoje, não participaremos do Seu cumprimento na próxima era; o princípio é que o que somos se tornará a nossa recompensa – 1Co
9:24-27.
II. Como um sinal, a igreja em Filadélfia prefigura a igreja restaurada – Ap 3:7:
A. A igreja em Filadélfia retrata profeticamente a igreja do amor fraternal, ou seja, a
vida da igreja adequada – Ap 3:7.
B. Uma característica marcante da igreja em Filadélfia é que ela guarda a palavra
do Senhor – Ap 3:7-8.
C. Em Apocalipse 3:8, o Senhor diz que a igreja em Filadélfia não negou o Seu nome;
a palavra do Senhor é Sua expressão e o nome do Senhor é Ele próprio – Cl 3:16-17;
Mt 18:20.
D. Voltar de todas as heresias e tradições à palavra pura e à exaltação do nome do
Senhor, abandonando todos os outros nomes, é o testemunho mais inspirador na
igreja restaurada – Ap 3:8.
E. Para igreja restaurada, o Senhor é Aquele que tem a chave de Davi, a chave do
reino, com autoridade para abrir e fechar – Ap 3:7; Is 22:22:
1. Essa é a chave do tesouro da casa de Deus, que é tipificado pela casa de Davi,
para a edificação do reino de Deus – Is 39:2; 2Sm 7:16.

2. A chave de Davi é para manter todos os tesouros da casa de Deus, que são todas
as riquezas de Cristo para o nosso desfrute – Ef 3:8.
3. A chave de Davi abre todo o universo para Deus – Is 22:22; Ap 3:7:
a. Davi representa Deus ao estabelecer o reino de Deus na terra e tem a chave
do domínio de Deus – Is 22:22.
b. Como o verdadeiro Davi, o Davi superior, Cristo edificou a casa de Deus,
o verdadeiro templo, e estabeleceu o reino de Deus, o domínio no qual Ele
exerce plena autoridade para representar Deus; portanto, Ele tem a chave
de Davi – Mt 1:1; 12:3-8; 16:18-19.
c. O fato de Cristo ter a chave de Davi significa que Ele é o centro da economia de Deus; Ele é Aquele que expressa Deus e O representa, Aquele que
tem a chave para abrir todas as coisas no domínio de Deus – Cl 1:15-18.
III. O Senhor Jesus fará do vencedor na igreja restaurada uma coluna edificada
no templo de Deus – Ap 3:11-12a:
A. O Senhor nos torna colunas transformando-nos, ou seja, levando embora o nosso
elemento natural e o substituindo com a Sua essência divina – Rm 12:2; 2Co 3:18:
1. O significado de farei em Apocalipse 3:12 é nos constituir em alguma coisa,
nos construir de maneira criativa.
2. Na vida da igreja hoje, o Senhor está trabalhando a Si mesmo em nós e nos
tornando, constituindo, colunas no templo de Deus.
B. Em Apocalipse 21:22 vemos que, na Nova Jerusalém, o próprio Deus Triúno será
o templo:
1. O fato de os vencedores tornarem-se colunas no templo significa que eles
serão colunas no Deus Triúno – Ap 3:12a.
2. Isso envolve ser mesclado com o Deus Triúno e constituído com Ele – Ef 3:16-17a.
C. Até mesmo na vida da igreja hoje, os santos vencedores são colunas no Deus Triúno – Ap 3:12a; Gl 2:9:
1. Às vezes, esses santos têm a consciência de que a igreja é, na verdade, nada
além do Deus Triúno, como indicado pelos candelabros de ouro como um símbolo da igreja – Ap 1:12, 20.
2. As colunas na igreja hoje são colunas no Deus Triúno; na era vindoura esses
crentes vencedores serão colunas no templo de Deus, que é o próprio Deus –
Ap 3:12a; 21:22.
3. A partir disso, vemos que nos tornar colunas envolve o Deus Triúno ser mesclado e constituído nos crentes fiéis – 2Co 13:14.
D. Vencer na igreja em Filadélfia é guardar até o fim o que recebemos na restauração do Senhor; se o fizermos, o Senhor nos tornará uma coluna no templo de
Deus – Ap 3:11-12a.
IV. O vencedor na igreja restaurada é constituído com o Deus Triúno processado e consumado e torna-se a Nova Jerusalém, “a noiva, a esposa do Cordeiro” – Ap 3:12b; 21:2, 9-11:
A. A visão governante da Bíblia é o Deus Triúno trabalhando a Si mesmo no Seu
povo escolhido e redimido a fim de saturar todo seu ser com a Trindade Divina
para produzir e edificar a igreja como o Corpo de Cristo, consumando na Nova
Jerusalém – Ef 4:4-6; Ap 21:2, 9-10.

B. A Nova Jerusalém é uma composição da divindade com a humanidade mescladas
e edificadas como uma entidade; todos os componentes têm a mesma vida, natureza e constituição e, assim, são uma pessoa coletiva – Jo 14:20, 23; Ap 21:2-3, 9-23:
1. A Nova Jerusalém é a consumação da visão central da economia de Deus e do
pico elevado da revelação divina – Ap 21:2, 9-11.
2. A Nova Jerusalém é uma composição do povo escolhido, redimido, regenerado,
santificado, renovado, transformado, conformado e glorificado, que foi deificado – Jo 3:6; Hb 2:11; Rm 12:2; 8:29-30:
a. Sermos deificados significa sermos constituídos com o Deus Triúno processado e consumado a fim de nos tornarmos Deus em vida e natureza
para sermos Sua expressão coletiva pela eternidade – Ap 21:11.
b. A deificação dos crentes é um processo que se consumará na Nova Jerusalém; essa é a verdade mais elevada e o evangelho mais elevado – Rm
1:1, 3-4; 5:10; Ap 21:2; 3:12.
C. “Escreverei sobre ele [o vencedor] o nome do Meu Deus, e o nome da cidade do
Meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do Meu Deus, e o Meu novo
nome” – Ap 3:12b:
1. O fato do nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor
estarem escritos sobre o vencedor indica que o vencedor é possuído por Deus,
pela Nova Jerusalém e pelo Senhor; que o próprio Deus, Sua cidade (a Nova
Jerusalém) e o próprio Senhor pertencem a ele; e ele é um com Deus, com a
Nova Jerusalém e com o Senhor.
2. O nome de Deus denota o próprio Deus, o nome da Nova Jerusalém denota a
própria cidade e o nome do Senhor denota o próprio Senhor – Ap 3:12b.
3. O fato de o nome de Deus, da Nova Jerusalém e o nome do Senhor estarem
escritos sobre o vencedor indica que o que Deus é, a natureza da Nova Jerusalém e a pessoa do Senhor foram trabalhados nos vencedores – Jo 14:19-20, 23;
Ef 3:16-17.
4. A menção da Nova Jerusalém como uma recompensa para os vencedores indica que essa promessa será cumprida no reino milenar; a Nova Jerusalém no
milênio será uma recompensa somente para os vencedores – Ap 3:12b.
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