Esboço das
mensagens para o treinamento de tempo-integral
no segundo semestre de 2018
------------------------------------------TEMA GERAL:
A VISÃO CENTRAL
Mensagem Quinze
O complemento de Cristo: a igreja gloriosa
tipificada por Eva, Rebeca e Abigail
Leitura bíblica: Gn 2:18-24; 24:15, 51, 58, 63-67; 1Sm 25:2-42; Ef 5:25-27
I. Em tipologia, algumas mulheres no Antigo Testamento revelam que a
igreja é o complemento de Cristo – Gn 24:67; 41:45; Rt 4:13; 1Sm 25:40-42:
A. Segundo o tipo, a posição da igreja perante Deus é de um complemento; em toda
a Bíblia, Deus compara-Se a um homem e compara a totalidade do Seu povo criado
e redimido a uma mulher como Seu complemento – Is 54:5; Jo 3:29; Ap 19:7-9;
21:2, 9-10.
B. Como o Corpo de Cristo, a igreja recebe a Sua vida para Sua expressão; como o
complemento de Cristo, a igreja recebe o Seu amor para satisfação do desejo do
Seu coração – Ef 1:22-23; 5:30; Jo 3:15-16, 29.
C. A igreja como o complemento de Cristo implica satisfação e descanso em amor –
Ef 5:25; Zc 3:17.
II. A igreja como o complemento de Cristo é tipificada por Eva como o complemento de Adão – Gn 2:21-24; Ef 5:23-32:
A. Eva foi edificada por Deus com uma costela tirada de Adão; o fato de ela vir de
Adão dessa maneira tipifica que a igreja é produzida pela vida que flui de Cristo
– Gn 2:21-22.
B. Ao ter a mesma vida, natureza e caráter de Adão, Eva é um tipo da igreja, que
tem a mesma vida, natureza e caráter que Cristo – Cl 3:4, 11.
C. Eva saiu de Adão e foi unida a Adão para tornar-se uma só carne com ele; esse é
um tipo da igreja saindo de Cristo e sendo unida a Ele para tornar-se um só
espírito com Ele – Gn 2:22-24; 1Co 6:17.
D. Por fim, Eva como o complemento de Adão tipifica a Nova Jerusalém, a noiva universal, constituída pelos santos ao longo das gerações, que foram escolhidos, redimidos, regenerados, transformados e glorificados por Deus, para serem a noiva de
Cristo no milênio e a esposa do Cordeiro para Sua satisfação e descanso em amor
pela eternidade – Ap 21:2, 9-10.
III. Gênesis 24 também apresenta um tipo rico do casamento de Cristo, tipificado por Isaque, e a igreja, tipificada por Rebeca – Gn 24:2-7, 15-16, 61-67:
A. Nesse relato do casamento de Isaque, Abraão tipifica Deus Pai, o servo tipifica
Deus Espírito, Isaque tipifica Deus Filho e Rebeca tipifica o povo escolhido de
Deus, que se casará com o Filho e se tornará o Seu complemento – Mt 28:19;
16:18; 22:2; Ap 19:7-9.

B. Todo o Novo Testamento é um relato do Deus Triúno trabalhando para ganhar
parte da raça humana a fim de ser a noiva, o complemento, do Filho – Jo 3:29; 2Co
11:2; Ef 5:25-32; Ap 19:7-9; 21:2, 9-10.
C. Além de herdar as riquezas do seu pai, Isaque obteve uma noiva excelente; como
o verdadeiro Isaque, Cristo obteve a igreja, a verdadeira Rebeca – Gn 24:61-67; Ef
5:31-32.
D. Rebeca é um tipo da igreja sendo escolhida a partir do mundo – Gn 24:15, 51, 58,
63-67; Ef 1:4:
1. Em tipologia, o fato de a noiva de Isaque ter sido tomada dentre os parentes
de Abraão indica que o complemento de Cristo deve vir da raça de Cristo; uma
vez que Cristo encarnou-se como homem, a humanidade tornou-se a Sua raça
– Gn 24:3-4; Hb 2:14; Ct 3:11.
2. Eva como tipo da igreja revela como a igreja é produzida, enquanto Rebeca
tipifica como a igreja foi chamada para fora do mundo – Ef 1:4, 18; 4:4; Rm
8:28, 30; 1:6; 1Co 1:2, 9, 24.
IV. Davi tipifica o Cristo guerreiro em meio aos sofrimentos e Abigail tipifica
a igreja guerreira em meio aos sofrimentos – 1Sm 25:2-42:
A. A partir de 1 Samuel 25, Abigail estava sempre ao lado de Davi, o guerreiro, e o
seguia em suas guerras – 1Sm 25:40-42:
1. O casamento de Abigail com Davi tipifica a igreja alistada como um exército
para guerra – Ef 6:10-20.
2. Abigail tipifica a igreja guerreira, lutando pelo reino de Deus em meio a sofrimentos – Ap 1:9; 11:15; 12:10.
B. O tipo de Abigail retrata a nossa necessidade de sermos um com Cristo em Seus
sofrimentos – Fp 3:10; Cl 1:24; Ap 1:9.
C. O tipo de Abigail retrata a participação da igreja com o Senhor Jesus na guerra
espiritual – Ef 6:10-20:
1. Não somente o propósito eterno de Deus deve ser cumprido e o desejo do Seu
coração satisfeito, mas o inimigo de Deus deve ser derrotado; para isso, a
igreja deve ser uma guerreira – Ef 1:11; 3:9-11; 6:10-12.
2. A guerra espiritual é necessária porque a vontade de Satanás é contra a vontade de Deus – Mt 6:10; 7:21; Is 14:12-14:
a. A guerra espiritual tem a sua origem no conflito entre a vontade divina
e a vontade satânica.
b. Como a igreja, nossa luta é subjugar a vontade satânica e derrotar o inimigo
de Deus – Ap 12:11.
3. O propósito da luta espiritual é introduzir o reino de Deus – Ap 12:10.
4. Satanás tem pavor da igreja como o Corpo de Cristo, o guerreiro coletivo que
luta contra ele e seu reino – Ct 6:10; Ef 6:10-20.
5. Os vencedores que constituem a noiva de Cristo lutam a batalha contra todos
os inimigos de Deus e os derrotam a fim de introduzir o reino de Deus – Ap
2:7, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 11:15; 12:10.
6. Cristo se casará com aquela que tem combatido o inimigo de Deus por anos
– Ap 19:7-9, 11-16.
V. Ao voltar, Cristo apresentará a Si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha
nem ruga: a realidade do Seu complemento tipificado por Eva, Rebeca e Abigail – Ef 5:25-27.
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