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 Quinze
Experimentar e desfrutar o Cristo todo-inclusivo
como o Espírito todo-inclusivo que dá vida
para a igreja como o Israel de Deus
Leitura bíblica: Gl 1:15-16; 2:20; 4:19; 3:13-14; 6:16
I. A questão mais crucial e misteriosa revelada na Bíblia é que a intenção final
de Deus é trabalhar-Se, em Cristo, no Seu povo escolhido – Ef 3:17a; 4:4-6:
A. O desejo de Deus de trabalhar-Se em nós é o ponto central da revelação divina nas
Escrituras – Rm 8:9-10, 6, 11.
B. O livro de Gálatas revela que a intenção de Deus é que Cristo seja trabalhado no
Seu povo escolhido a fim de que eles se tornem filhos de Deus para Sua expressão
coletiva – Gl 1:15-16; 2:20; 4:19; 3:26; 6:10, 16.
II. O livro de Gálatas revela Cristo, uma pessoa viva, e assim, Gálatas é enfaticamente centrado em Cristo – Gl 1:15-16; 2:20; 3:26-28; 4:19:
A. Cristo foi crucificado para nos redimir da maldição da lei e nos resgatar do curso
religioso maligno do mundo – Gl 3:1, 13; 1:4, 15-16.
B. Cristo ressuscitou dentre os mortos para viver em nós – Gl 3:1; 2:20.
C. Fomos batizados em Cristo, sendo identificados com Ele, e nos revestimos de
Cristo, nos vestindo Dele; assim, estamos em Cristo e nos tornamos Dele – Gl
3:27-29; 5:24.
D. Cristo foi revelado em nós, agora Ele vive em nós e será formado em nós – Gl
1:16; 2:20; 4:19.
E. A lei nos conduziu para Cristo e, em Cristo, somos todos filhos de Deus – Gl
3:24, 26.
F. Em Cristo herdamos a bênção prometida de Deus e desfrutamos o Espírito todoinclusivo – Gl 3:14.
G. Em Cristo somos todos um – Gl 3:28.
H. Não devemos ser privados de todo proveito advindo de Cristo e assim sermos separados Dele – Gl 5:4.
I. Precisamos que Cristo nos supra com graça em nosso espírito para O vivermos –
Gl 6:18.
J. O desejo de Deus é que o Seu povo escolhido receba o Seu Filho neles; isso é o
evangelho – Gl 1:15-16; 2:20; 4:19.

III. O Cristo que habita em nós e vive em nós é o Espírito todo-inclusivo que dá
vida, que é a bênção todo-inclusiva e final do evangelho – Gl 2:20; 3:2, 5, 1314:
A. O Espírito é a bênção que Deus prometeu a Abraão para todas as nações e que tem
sido recebida pelos crentes por meio da fé em Cristo – Gl 3:5. 14.
B. O Espírito é Deus processado em Sua Trindade por meio da encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e descensão, para O recebermos como nossa vida e nosso
tudo – Gl 3:2.
C. O aspecto físico da bênção que Deus prometeu a Abraão era a boa terra (Gn 12:7;
13:15; 17:8; 26:3-4), que é um tipo do Cristo todo-inclusivo.
D. Uma vez que Cristo é, por fim, tornado real como o Espírito todo-inclusivo que
dá vida (1Co 15:45b; 2Co 3:17), a bênção do Espírito prometido corresponde à bênção da terra prometida a Abraão.
E. Na verdade, o Espírito como Cristo tornado real em nossa experiência é a boa terra
como a origem do suprimento abundante de Deus para desfrutarmos – Dt 8:7-10.
IV. O apóstolo Paulo considera os muitos crentes em Cristo coletivamente o Israel de Deus – Gl 6:16:
A. A economia neotestamentária de Deus é não somente nos tornar filhos de Deus,
mas também nos tornar o Israel de Deus – Ef 1:5; Hb 2:10; Gl 3:26; 4:6-7; 6:16.
B. O Israel de Deus é o verdadeiro Israel, incluindo todos os crentes em Cristo, gentios e judeus, que são os verdadeiros filhos de Abraão, a família da fé e que estão
na nova criação – Rm 9:6b; 2:28-29; Fp 3:3; Gl 6:15-16, 10; 3:7, 29.
C. O Israel verdadeiro, o Israel espiritual, é a igreja – Gl 6:16, 10; Mt 16:18.
D. Na economia neotestamentária de Deus nos tornamos filhos de Deus e o Israel
de Deus – Gl 3:26; 6:16:
1. Somos filhos de Deus, membros da família de Deus, para Sua expressão – Gl
6:10.
2. Somos futuros reis, destinados para ser reis; o reinado está relacionado ao Israel
de Deus – Ap 5:10.
3. Nosso destino é ser filhos de Deus, expressando Deus e também reis, reinando
no reino de Deus – Ap 21:7; 22:5b; 12:5a:
a. Como filhos de Deus, a nova criação, temos de ser amáveis, alegres, pacíficos, fiéis e mansos – Gl 3:26; 5:22-23.
b. Como o Israel de Deus, príncipes e vitoriosos, temos de andar segundo as
regras básicas da economia neotestamentária de Deus – Gl 5:25; 6:16.
E. Como o Israel de Deus, representamos a Deus, exercemos Sua autoridade e levamos a cabo a Sua administração na terra para o cumprimento do Seu propósito –
Gn 1:26, 28; Lc 10:19; Ap 12:5, 7-11:
1. Deus quer que a Sua criatura, o homem, trate com a Sua criatura, Satanás, a
fim de devolver a terra para Deus – Sl 149:7-9.
2. Deus precisa que o homem faça a obra de Deus: reinar sobre a Sua criação,
proclamar o Seu triunfo e fazer com que Satanás sofra perda – Gn 1:26.
F. Hoje temos de ser o Israel de Deus, um príncipe, para executar o governo de Deus
na terra – Mt 6:9-10.
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