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 Onze
Propagar o Cristo todo-inclusivo, ressurreto e ascendido
para produzir as igrejas: o reino de Deus
Leitura Bíblica: At 1:8; 2:32-33, 36; 4:10-12; 5:31; 13:32-39; 16:7
I. Precisamos experimentar, desfrutar e propagar o Cristo todo-inclusivo
como é revelado no livro de Atos – At 1:1-3, 8.
II. O Cristo revelado em Atos está em ressurreição – At 1:3; 2:32; 3:15; 4:33:
A. Por meio da morte, Cristo entrou em outra esfera, a esfera da ressurreição:
1. Porque Cristo é Aquele que vive e possui uma vida indestrutível, a morte não
pode retê-Lo – Hb 7:16; At 2:24.
2. Ele se entregou à morte, mas a morte não pôde retê-Lo; antes, a morte foi
derrotada por Ele e Ele ressurgiu dela.
B. Temos de conhecer Cristo no poder, esfera e elemento da Sua ressurreição – Fp
3:10-11.
III. O Cristo revelado em Atos está em ascensão – At 1:9-11; 2:32; 5:31:
A. A ascensão do Senhor O levou a um novo estágio: o estágio de um homem ressurreto vivendo nos céus como o centro da administração de Deus – Ap 5:6:
1. Esse que ressurgiu está agora sentado nos céus para executar a administração de Deus – Hb 12:2.
2. O Cristo ressurreto ascendeu aos céus para ser exaltado por Deus e para
receber o reino, o senhorio e o encabeçamento sobre todas as coisas – Fp 2:911; Ef 1:22.
3. O Cristo ascendido também alcançou o trono, a glória e toda autoridade no
universo – Ap 5:6; Hb 1:3; 2:9; Mt 28:18.
B. O Cristo ascendido é o Senhor de todos para possuir a todos – At 2:36:
1. O senhorio de Cristo é um dos aspectos mais importantes do que Ele obteve
em Sua ascensão – At 10:36.
2. Uma vez que o senhorio de Cristo foi totalmente estabelecido em Sua ascensão, nós, os membros do Seu Corpo, precisamos compreender esse fato celestial – Ef 1:20-21.
C. O Cristo ascendido é o Ungido de Deus para levar a cabo a comissão de Deus de
propagar o evangelho e edificar a igreja – At 1:8.
IV. O Cristo ressurreto e ascendido revelado em Atos é o Cristo todo-inclusivo
– At 3:14-15, 25-26; 4:10-12; 5:30-32; 7:56; 10:36, 39-43; 13:32-39; 16:6-7, 31; 17:3031; 20:28:

A. Cristo é o autor da vida – At 3:14-15:
1. Como indica a palavra grega traduzida como Autor, Cristo é a origem ou Originador da vida; Ele é o Autor, o principal Líder, da vida – At 3:15.
2. Em Atos 3, vemos a transmissão de vida aos outros, que é propagar Cristo; para
tal propagação, precisamos do Senhor como o Autor da vida, a origem da vida.
3. Como o Autor da vida, Cristo é o Santo e Justo – At 3:14.
B. Cristo é o Servo de Deus – At 3:25-26:
1. Deus glorificou o Seu Servo Jesus por meio da Sua ressurreição e ascensão –
At 3:13.
2. Como a semente de Abraão e o Servo de Deus, Cristo é Aquele no qual todas
as famílias da terra (todas as etnias, cores e nacionalidades) serão abençoadas – At 3:25-26.
3. Deus enviou de volta o Cristo ascendido como uma bênção, derramando o Espírito no dia de Pentecoste; portanto, o Espírito que Deus derramou era o
Cristo que Deus ressuscitou e exaltou aos céus – At 2:33; 3:13-15, 25-26.
C. Cristo é a pedra angular – At 4:10-12:
1. Cristo é a pedra para o edifício de Deus – Is 28:16; Zc 3:9; 1Pe 2:4:
a. Em Cristo, Deus veio em carne para ser uma pedra para a edificação da
Sua habitação universal.
b. Cristo, a pedra, foi desprezado e rejeitado pelos líderes judeus, mas Ele
foi ressuscitado por Deus para se tornar a pedra angular – At 4:10-11.
2. O fato de Cristo, nosso Salvador, ser uma pedra revela que a salvação de Deus
é para o edifício de Deus – At 4:12:
a. Essa pedra é O único no qual podemos ser salvos – At 4:11-12.
b. Ele é o Salvador-pedra: sólido, forte e confiável.
D. Cristo é o Líder e Salvador – At 5:30-32:
1. Deus exaltou o homem Jesus como o Líder mais elevado, o Príncipe, o Soberano dos Reis para reinar sobre o mundo e o Salvador para salvar o povo
escolhido de Deus – Ap 1:5; 19:16; At 5:31.
2. Líder está relacionado a Sua autoridade, e Salvador à Sua salvação; Ele governa soberanamente sobre a terra com Sua autoridade para que o ambiente
seja favorável para o povo escolhido de Deus receber a Sua salvação – cf. At
17:26-27.
E. Cristo é o Filho do Homem – At 7:56:
1. Atos 7:56 revela que Cristo é o Filho do Homem em pé, à direita de Deus para
ser a consolação, o encorajamento e a força para aquele que foi martirizado
por causa Dele.
2. Estevão viu o Cristo ascendido como o Filho do Homem; isso indica que o
Cristo que está nos céus ainda tem a Sua humanidade; Ele ainda possui a
Sua natureza humana.
F. Cristo é o Senhor de todos – At 10:36:
1. Todos em Atos 10:36 refere-se a todas as pessoas – 1Tm 2:4.
2. O Cristo ascendido é o Senhor de todas as diversas etnias e povos na terra;
Ele não faz acepção de pessoas – Ap 5:9.
G. Cristo é o Juiz – At 10:39-43:
1. Cristo foi designado por Deus para ser o Juiz de vivos e de mortos – At 10:42.
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2. Cristo é um homem para julgar o mundo, designado por Deus em justiça e
provado por Deus ao ressuscitá-Lo dentre os mortos – At 17:30-31.
Cristo é o Primogênito de Deus – At 13:32-39:
1. Ele é o que fora prometido aos pais e gerado por Deus em ressurreição para
ser o Primogênito – At 13:32-33.
2. Como o Primogênito de Deus, Ele é as coisas santas e fiéis de Davi – At 13:34.
3. Por meio Dele, é anunciado o perdão de pecados, e Nele é justificado todo o que
crê – At 13:39.
Cristo é o Senhor Jesus, o objeto da fé dos crentes – At 16:31:
1. Crer no evangelho é principalmente crer em Jesus Cristo – At 16:31.
2. Crer no Senhor Jesus é posicionar-se na pessoa de Cristo e em tudo que Ele
cumpriu, os quais constituem a crença, a fé, da economia neotestamentária
de Deus – 1Tm 1:4.
Cristo é Deus – At 20:28:
1. Cristo como nosso Deus é quem adquiriu a igreja, obtendo-a com o Seu próprio
sangue – At 20:28.
2. Deus assegurou, comprou e redimiu a igreja com “Seu próprio sangue” (v. 28),
“o sangue de Jesus, Seu Filho” – 1Jo 1:7:
a. Cristo morreu na cruz como o homem-Deus e o sangue que Ele derramou
lá pela nossa redenção não foi somente o sangue do homem Jesus, mas
também o sangue do homem-Deus.
b. O sangue pelo qual Deus obteve a igreja é o Seu próprio sangue.
c. Atos 20:28 implica que Jesus Cristo é Deus como o Adquirente da igreja,
que obteve a igreja com o Seu próprio sangue.
Podemos experimentar e desfrutar o Cristo ressurreto e ascendido como o Espírito
de Jesus, o Espírito Santo – At 16:6-7:
1. Assim como o Espírito de Cristo é a realidade de Cristo, o Espírito de Jesus
é a realidade de Jesus – Rm 8:9; At 16:7:
a. Se não tivermos o Espírito de Jesus, Jesus não será real para nós.
b. Jesus é real para nós porque temos o Espírito de Jesus como a realidade,
a concretização de Jesus – At 16:7.
2. O Espírito de Jesus é uma expressão específica com relação ao espírito de Deus
e refere-se ao Espírito do Salvador encarnado que, como Jesus em Sua humanidade, passou pelo viver humano e morte na cruz – Lc 1:31, 35; Mt 1:21; At 16:7:
a. No Espírito de Jesus há não somente o elemento divino de Deus, mas
também o elemento humano de Jesus, assim como os elementos do Seu
viver humano e dos Seus sofrimentos de morte.
b. O Espírito de Jesus é não somente o Espírito de Deus com a divindade
Nele, para vivermos a vida divina, mas também o Espírito do homem
Jesus com a humanidade Nele para vivermos uma vida humana adequada e suportar os seus sofrimentos.
c. “Com tais componentes bem reais, Seu Espírito move-se em nós, Por tal rica
e plena unção, Riquezas de Cristo temos nós” – Hinos, nº 242, estrofe 5.
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