Esboço para
mensagem do treinamento de tempo integral
no primeiro semestre de 2018
------------------------------------------TEMA GERAL:
DESFRUTAR AS RIQUEZAS DE CRISTO
PARA A EDIFICAÇÃO DA IGREJA COMO O CORPO DE CRISTO
Mensagem Um
O propósito eterno de Deus para produzir a igreja
Leitura bíblica: Ap 4:11; Ef 1:5, 9, 11; 3:11; 2Tm 1:9; Rm 8:28
I. “Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por causa da Tua vontade vieram a existir e
foram criadas” – Ap 4:11:
A. A vontade de Deus é o Seu desejo; a vontade de Deus é o que Ele quer fazer – Ef 1:9:
1. O bom prazer de Deus é da Sua vontade e está corporificado em Sua vontade, logo,
a Sua vontade vem primeiro – Ef 1:5.
2. Deus desvendou-nos o mistério da Sua vontade por meio da Sua revelação em
Cristo, ou seja, por meio da encarnação, crucificação, ressurreição e ascensão de
Cristo – Ef 1:9; 3:9.
3. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da Sua vontade; a vontade de Deus
é a Sua intenção e o Seu conselho é Sua consideração quanto ao modo de cumprir
a Sua vontade ou intenção – Ef 1:11.
B. Deus é um Deus de propósito, tendo uma vontade do Seu próprio prazer – Ef 3:9-11;
Cl 1:9.
C. Ele criou todas as coisas para a Sua vontade a fim de executar e cumprir o Seu propósito – Ap 4:11; Rm 8:28.
II. O propósito eterno (lit., “o propósito das eras”) foi feito por Deus na eternidade
passada para a eternidade futura – Ef 3:11:
A. Um propósito é uma intenção determinada de fazer ou ganhar algo.
B. O propósito das eras é o propósito da eternidade, o propósito eterno.
C. Na eternidade passada, antes da fundação do mundo, antes dos céus, da terra e de
todas as coisas terem sido criadas, Deus fez um propósito para algo no futuro, na
eternidade futura; portanto, chama-se o propósito da eternidade, o propósito eterno –
Ef 1:4-5, 9, 11; 3:11.
D. A vontade determinada de Deus tornou-se o propósito de Deus – Ef 1:5.
E. O propósito de Deus é Sua intenção determinada de ganhar a igreja – Ef 1:9, 11.
F. O propósito de Deus ao criar o homem era que o homem O expressasse e representasse; o propósito eterno de Deus é ter um homem coletivo para expressá-Lo e representá-Lo – Gn 1:26-27.
G. A criação foi parte do propósito original de Deus, enquanto a redenção foi corretiva; a
redenção nos leva de volta ao propósito eterno de Deus – Rm 3:24; Ef 1:7; Cl 1:14.

III. Deus nos salvou e chamou com um chamamento santo “segundo o Seu próprio
propósito e graça” – 2Tm 1:9:
A. Temos de ver a salvação do ponto de vista de Deus; o propósito da salvação de Deus é
que os que Ele criou e redimiu obtenham a filiação, ou seja, ter a vida do Filho e serem conformados à imagem do Seu Filho para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos – 1Jo 5:11-12; Rm 8:29.
B. O propósito de Deus é o Seu plano segundo a Sua própria vontade de nos colocar em
Cristo e nos tornar um com Ele para compartilharmos Sua vida e posição a fim de
sermos o Seu testemunho – Ef 1:5, 9, 11; 1Co 1:30; 1Jo 5:11-12.
C. Graça é a provisão de Deus em vida dada a nós para expressarmos o Seu propósito –
Jo 1:14, 16-17.
D. A salvação envolve sermos salvos de uma vida humana sem sentido – Ec 1:2:
1. O evangelho de Deus nos salva de uma vida humana sem sentido para o sentido
do universo – Ap 4:11.
2. Deus criou um homem que tinha um grande significado e propósito, mas o homem
caiu, e o sentido da vida humana foi perdido.
3. Com a Sua salvação, Deus nos resgata e leva de volta ao nosso propósito original,
que é o sentido do universo – Rm 8:28; 2Tm 1:9.
IV. O propósito eterno de Deus é produzir a igreja – Ef 1:9. 11; 3:9-11; Rm 8:28:
A. Efésios 3:10-11 revela que a existência da igreja é segundo o propósito eterno que Ele
fez em Cristo Jesus nosso Senhor:
1. A igreja foi planejada por Deus na eternidade; antes do tempo começar, na eternidade, Deus pretendia ter a igreja – Ef 1:4-5, 9, 11, 22-23.
2. A existência do universo é segundo o propósito eterno de Deus de ter a igreja – Ap
4:11; Ef 3:9-11.
3. Na eternidade passada e para a eternidade futura, Deus planejou e desejou ter a
igreja em Cristo e para Cristo – Ef 3:10-11:
a. A igreja não é uma questão temporária, mas uma questão eterna no propósito
eterno de Deus; a igreja é o centro e o tema do plano eterno de Deus.
b. Na eternidade passada, Deus planejou ter a igreja e Ele espera tê-la na eternidade porvir.
c. A igreja está nesta era e por toda esta era, no entanto, ela é da eternidade
passada e para a eternidade futura – Mt 16:18; 18:17; Ap 21:2, 9-11.
B. Deus planejou obter a igreja composta de seres humanos regenerados e transformados
que são coordenados e edificados como um Corpo coletivo – Ef 1:22-23; 2:21-22; 3:1421:
1. Deus planejou que este Corpo coletivo obtivesse um vaso coletivo no qual Ele trabalharia a Si mesmo – Ef 3:14-16.
2. O propósito de Deus, Sua intenção determinada, é obter um Corpo coletivo, um vaso coletivo, com o qual Ele possa mesclar a Si mesmo e tudo o que Ele possui; esse
vaso é a igreja – Ef 4:4-6, 16.
3. A igreja é querida, amável e preciosa para Deus, porque ela é o bom prazer de
Deus, o desejo do Seu coração – Ef 1:5, 9, 22-23.
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