Esboço das
mensagens para o treinamento de tempo-integral
no segundo semestre de 2018
------------------------------------------TEMA GERAL:
A VISÃO CENTRAL
Mensagem Quatorze
O caminho de Deus para a igreja como o edifício de Deus
Leitura bíblica: Ap 1:1-3; 3:7-13
I. Temos de ver, viver e praticar a “presente verdade”, a verdade “atualizada”, a verdade do caminho de Deus para o edifício de Deus, a fim de mudar a era e trazer
Cristo de volta; precisamos ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas, a voz de
Deus nesta hora – 2Pe 1:12; Mt 16:18; Gn 2:22; Ef 5:25-27; cf. Jo 1:23; Ct 8:13-14:
A. Todas as verdades estão na Bíblia, mas, pela tolice, infidelidade, negligência, desobediência e degradação do homem, muitas verdades foram perdidas e escondidas do homem – cf. 2Rs 22:8-11; 23:24-25.
B. Essas verdades reveladas recentemente não são novas invenções de Deus; antes, elas
são novas descobertas feitas pelo homem; todo obreiro do Senhor deve perguntar a
Deus o que é a presente verdade – Ef 1:17; Ez 1:1-3; Ap 1:10; 21:10.
C. As verdades de Deus são cumulativas; as verdades posteriores não anulam as anteriores; o que vemos hoje são as revelações acumuladas de Deus; hoje estamos vivendo
na corrente da vontade de Deus, que é uma continuação de todas as obras de Deus nas
eras anteriores; que Deus seja gracioso para conosco a fim de não nos tornarmos marginalizados à “presente verdade” – 1Co 9:27; cf. 2Co 3:3, 6, 8-9; 5:18-21.
II. A presente verdade da restauração atualizada e final do Senhor é nos introduzir
em um novo reavivamento para mudar a era, tomando o caminho de Deus para o
edifício de Deus, o caminho de Filadélfia; somente a igreja restaurada, representada pela igreja em Filadélfia, pode cumprir o propósito eterno de Deus e satisfazer
o desejo do Seu coração – Ap 1:1-3; 3:7-13:
A. A restauração de Filadélfia pelo Senhor é uma restauração em qualidade, uma restauração da substância original da igreja, a substância interna de Deus, que é amor (1Jo
4:8); posicionar-se na base genuína da unidade, a base da igreja, é escolher amar todos
os irmãos (Ap 3:7a; cf. 2:4, 7).
B. A palavra de admoestação do Senhor para a igreja em Filadélfia é: “Venho sem demora.
Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa”; os vencedores em Filadélfia
estão cheios de Cristo como graça para que a graça reine neles a fim de que eles reinem
em vida com a coroa da vida – Ap 3:11; 2:10; cf. Rm 5:17, 21.
III. A característica dos vencedores em Filadélfia é que eles chegam ao pico mais
elevado da revelação divina da economia de Deus:
A. Eles guardam a palavra de Deus, o que significa que eles não se desviam da palavra
do ensinamento dos apóstolos, o ensinamento saudável da economia de Deus, o pico mais
elevado da revelação divina – Ap 3:8; cf. 2Tm 1:15; Ap 2:14-15, 20.

B. O fato de os vencedores serem colunas no templo significa que eles serão colunas no
Deus Triúno, pois o templo é “o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro”; Deus é edificado neles para torná-los pedras vivas e preciosas e eles são edificados em Deus para
torná-los colunas de pedra em Deus para sua incorporação com Deus como a morada mútua de Deus e do homem – Ap 3:12a; 21:22, 3; Sl 90:1; Jo 14:23; cf. 1Rs 7:17.
C. O fato de o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o novo nome do Senhor estarem
escritos nos vencedores indica que o que Deus é, a natureza da Nova Jerusalém e a pessoa
do Senhor foram todos inscritos neles, rotulando-os com o Deus Triúno como o seu “crachá”
e tornando-os Deus em vida e natureza, mas não na Deidade – Ap 3:12b; 22:4b.
IV. A característica dos vencedores em Filadélfia é o seu viver de homem-Deus ao
desfrutarem das riquezas de Cristo como seu tesouro interior:
A. Cristo tem a chave de Davi, a chave do tesouro da casa de Deus; a fim de O desfrutarmos
como o tesouro das riquezas de Deus, temos de permanecer em contato constante com
Ele em nosso espírito, permanecendo absolutamente abertos a Ele e usando as “chaves”
de negar o ego, tomar a cruz e perder a vida da alma – Ap 3:7; Is 22:15-24; Mt 5:3; 16:1819, 24-25; 17:5, 8.
B. Os vencedores em Filadélfia têm pouca força; ter pouca força é ser fraco em Cristo, ser
reduzido a nada, mas tomar Cristo como tudo em nosso espírito, confiando Nele completamente e dependendo do suprimento do Corpo continuamente – Ap 3:8; 2Co 1:8-9;
12:7-10; 13:4; cf. Jr 17:7-8; Is 30:15a.
C. Os vencedores em Filadélfia guardam a palavra de Deus; eles dizem amém à palavra
de Deus e são constituídos com ela ao ler-orar a Sua palavra a fim de acumulá-la em
seu coração – Ap 3:8; Ef 6:17-18; Sl 119:11.
D. Os vencedores em Filadélfia não negam o nome do Senhor; eles abandonaram todos os
nomes além do nome do Senhor Jesus Cristo e invocam o nome do Senhor (Rm 10:910, 12-13), confessando abertamente “que Jesus Cristo é Senhor, para glória de Deus
Pai” (Fp 2:11).
V. A característica dos vencedores em Filadélfia é o seu amor fraternal; o amor prevalece entre eles para que eles apascentem as pessoas cuidando delas com carinho
com a presença entusiasmante de Deus e nutrindo-as com o ensinamento saudável
da economia de Deus – Ef 4:11; 5:29:
A. A restauração do Senhor é uma restauração de amar o Senhor Jesus; os vencedores em
Filadélfia posicionam-se sobre a base genuína da unidade e se mantêm no amor de Deus
para amarem o Senhor e todos os irmãos – Jd 20-21; 2Co 5:14; Jo 12:3; Lc 7:47; 1Jo 3:1416; cf. Sl 133.
B. A fim de ministrar vida aos outros e manter a nossa vitória para a edificação da igreja,
devemos ter um viver reavivado e laborar no apascentamento que flui do nosso amor
pelo Senhor e pelos irmãos – Jo 21:15-17.
VI. A fim de continuarmos no caminho de Filadélfia, temos de ser salvos do caminho
de Laodiceia, que é uma Filadélfia degradada e distorcida; se queremos continuar
no caminho de Filadélfia, temos de nos humilhar perante Deus e pagar o preço
para ganhar mais Deus diariamente para o edifício de Deus – Ap 3:14-22; Mt 5:3;
Is 66:1-2; Sl 68:19, 13.
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