Mensagem Três
Crescer em Cristo em tudo
e aprender Cristo, assim como a realidade está em Jesus,
para o viver coletivo do novo homem
Leitura bíblica: Ef 4:13-16, 20-21, 24
I. Para o viver coletivo do novo homem precisamos crescer em Cristo em tudo
– Ef 4:14-16, 24:
A. Crescer em Cristo significa que Cristo aumenta em nós em todas as coisas até
chegarmos à condição de homem maduro – Ef 4:13-15.
B. Todos nós precisamos crescer em Cristo em tudo, ou seja, em cada coisa, grande
ou pequena – Ef 4:15:
1. Há muitas coisas nas quais ainda não crescemos em Cristo; nessas coisas não
estamos em Cristo, estamos fora Dele.
2. Quando crescermos em Cristo em tudo, seremos um em Cristo; esse é o novo homem universal – Ef 4:24.
3. Crescer em Cristo em tudo é para a existência prática do novo homem universal – Ef 4:24.
4. O crescimento em Cristo no versículo 15 equipara-se a revestir-se do novo
homem no versículo 24.
5. O homem maduro no versículo 13 refere-se ao novo homem no versículo 24,
que se tornou maduro.
C. Efésios 4 fala do aperfeiçoamento do novo homem por meio do crescimento de
vida; o novo homem criado por Cristo deve ser aperfeiçoado a fim de funcionar:
1. Em Efésios 2:15 vemos a criação do novo homem de maneira orgânica; em
4:13-16 vemos o aperfeiçoamento do novo homem em relação à sua função.
2. O novo homem organicamente perfeito precisa ser aperfeiçoado por meio do
crescimento de vida, a fim de funcionar de maneira adequada – Ef 4:12-15:
a. O novo homem somente pode se tornar perfeito com relação à sua função recebendo nutrição adequada; esse é um dos conceitos mais profundos no livro de Efésios.
b. Temos de cumprir nossa responsabilidade de aperfeiçoar o novo homem
mediante o nutrir e o cuidado carinhoso – Ef 5:29.
c. Quanto mais o novo homem crescer ao receber a nutrição adequada,
mais ele funcionará normalmente.
3. Para o crescimento do novo homem coletivo, precisamos experimentar o
Cristo que foi crucificado, ressurgiu, ascendeu e descendeu, a fim de que o
Cristo todo-inclusivo seja trabalhado em nós para ser tudo para nós; então,
o novo homem organicamente perfeito se tornará perfeito em função – Ef
3:16-17a; 4:13, 24.
II. Para o viver coletivo do novo homem, precisamos aprender Cristo como a
realidade está em Jesus – Ef 4:20-21:
A. No versículo 20, Paulo fala de aprender Cristo:
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C.

D.

E.

1. Cristo não somente é vida para nós, mas também um exemplo; em Sua vida
na terra, o Senhor Jesus estabeleceu um padrão, um molde – Jo 13:15; 1Pe
2:21.
2. Ser salvo é ser colocado por Deus em Cristo – 1Co 1:30.
3. Por meio do batismo, Deus nos coloca em Cristo, que é o modelo; ser batizado é ser colocado em Cristo como o molde – Rm 6:3; Gl 3:27.
4. Ao sermos colocados no molde, nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem – Ef 4:22, 24.
5. Aprendemos Cristo segundo o molde da vida de Jesus, que é realidade – Ef
4:20-21.
6. Aprender Cristo é ser colocado em Cristo como o molde; é ser moldado ao
padrão estabelecido por Ele durante os Seus anos na terra – Ef 4:20.
A expressão a realidade está em Jesus refere-se à verdadeira condição da vida de
Jesus, conforme está registrado nos quatro Evangelhos; a vida de Jesus foi uma
vida de realidade – Ef 4:21:
1. Nos versículos 17 e 21, vemos um contraste entre a vaidade da mente e a realidade em Jesus.
2. Realidade é o resplandecer da luz; a luz é a origem e a realidade é a expressão – Jo 8:12:
a. O Senhor Jesus é o resplandecer de Deus, que é luz – Hb 1:3; 1Jo 1:5.
b. Porque em cada aspecto do viver do Senhor na terra havia o resplandecer da luz, Sua vida foi uma vida de realidade, uma vida do resplandecer do próprio Deus; aquela vida de realidade foi a expressão de Deus –
Jo 8:12; 14:6.
O viver do novo homem deve ser exatamente igual ao viver de Jesus – Ef 4:20:
1. Como o Senhor Jesus viveu na terra é como o novo homem deve viver hoje –
Mt 11:28-30; Jo 6:57; 4:34; 5:17, 19, 30; 6:38; 17:4.
2. Nosso padrão de viver deve ser segundo a realidade em Jesus – Ef 4:20:
a. Ele foi um com Deus e viveu uma vida em que fez tudo em Deus, com
Deus e para Deus.
b. O viver humano de Jesus era segundo a realidade, ou seja, segundo o
próprio Deus, cheio de justiça e santidade – Ef 4:24.
3. Temos de aprender Cristo e ser instruídos Nele a viver uma vida de realidade – Ef 4:20-21; 2Jo 1; Jo 4:23-24.
4. Como uma pessoa coletiva, o novo homem deve viver uma vida de realidade,
assim como a realidade está em Jesus, que é uma vida de expressar a Deus
– Ef 4:21.
5. Se vivermos segundo o espírito da nossa mente, teremos o viver do novo
homem coletivo: um viver que corresponde à realidade em Jesus – Ef 4:23.
A vida da igreja é o andar diário do novo homem coletivo, um andar que é absolutamente novo em natureza e conduta; tudo relacionado ao novo homem é novo – Ef 4:17-32.
Uma vez que o novo homem é segundo o próprio Deus, com a vida e natureza
de Deus, o novo homem deve ter a vida que é divina; essa vida será coletiva,
não individualista – Ef 4:24.
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