
Mensagem Quatro 

Ter responsabilidade máxima no mover final de Deus  

Leitura bíblica: Fp 1:21a; Ef 4:16, 24; Ap 1:2, 9, 11-12; 19:7; 5:6; At 20:24 

I. Temos de ter responsabilidade máxima com relação à situação mundial fi-
nal, ao mover final de Deus e à restauração final de Deus:  

A. Nossa responsabilidade máxima é sermos saturados e impregnados com Cristo 

para a igreja como o Corpo de Cristo, o novo homem – Ef 3:16; 4:12, 16, 24: 

1. Temos de perceber a grande responsabilidade que temos com respeito à 

pregação do evangelho, ensinar as verdades divinas e nos reunir segundo a 

maneira ordenada por Deus; no entanto, não devemos estar satisfeitos com 

essas três coisas, pois elas não satisfazem o desejo de Deus – Mt 24:14; 

28:19. 

2. O desejo de Deus, Seu bom prazer, é que vivamos Cristo e tenhamos Cristo 

como a realidade, o verdadeiro conteúdo, da vida da igreja, fazendo de cada 

igreja local um candelabro – Ef 1:5, 9; Fp 1:21a; 2:13; Ap 1:11-12: 

a. Então, a vida do Corpo alcançará a realidade de Romanos 12, e isso será 

a preparação espontânea da noiva para a volta do Senhor. 

b. Essa é a meta da restauração do Senhor; a situação mundial tem sido 

preparada para esse propósito – Mt 16:18; Ef 4:16; Ap 1:5; At 17:26. 

3. Nossa responsabilidade máxima é sermos testemunhas vivas de Cristo em 

nosso viver diário e nos reunir em nossa localidade de maneira que sejamos 

o Corpo, o novo homem, o candelabro e a noiva – Ef 4:16, 24; Ap 1:12; 19:7. 

B. Nossa responsabilidade final é levarmos o testemunho de Jesus – Ap 1:2, 9: 

1. O livro de Apocalipse apresenta o testemunho de Jesus, que é a igreja como 

a expressão coletiva de Cristo – Ap 1:2, 9, 20; 19:10b. 

2. Apocalipse é uma revelação de Cristo e Cristo é expressado por meio da 

igreja; portanto, a igreja é o testemunho de Jesus revelado nesse livro – Ap 

1:1, 13, 20; 19:10b: 

a. A pessoa viva de Jesus é a imagem, expressão e testemunho de Deus, e 

a igreja hoje é o testemunho de Jesus, Sua expressão coletiva – 2Co 4:4; 

Cl 1:15, 18; 3:10-11, 15. 

b. Como crentes em Cristo, todos somos reproduções, “fotos”, de Jesus; ago-

ra Deus tem uma expressão coletiva (a igreja) que é o testemunho de 

Jesus, o qual é a expressão de Deus – Jo 1:14, 18; 12:24; 2Co 3:18; Ef 

1:22-23; 4:16. 

C. Nossa responsabilidade máxima é propagar o testemunho de Jesus estabele-

cendo igrejas locais como candelabros de ouro – Ap 1:11-12, 20: 

1. A propagação da restauração do Senhor deve ser considerada parte da nos-
sa responsabilidade máxima – Mc 16:15, 20; Jo 15:16; At 1:8. 

2. Para a propagação universal da igreja como o testemunho de Jesus, temos de 

plantar “árvores da igreja” como candelabros de ouro para a expressão coleti-

va do Deus Triúno – 1Co 1:2; Ap 1:11-12, 20: 

a. Embora não possamos formar a igreja, temos a posição, o direito, a opor-

tunidade e até mesmo a comissão de ir aos confins da terra para estabe-
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lecer igrejas locais plantando árvores da igreja – At 1:8; 13:1-3; Gl 1:2; 

Ap 1:11; 1Co 1:1-2; 1Ts 1:1. 

b. As igrejas locais como árvores da igreja são candelabros de ouro, que 

são, na verdade, árvores vivas e de ouro – Ap 1:11-12, 20. 

c. Figurativamente, o candelabro de ouro significa a igreja como a corpori-

ficação e expressão do Deus Triúno – Ap 1:11-12. 

d. Todos temos de estabelecer igrejas locais plantando árvores da igreja, 

candelabros de ouro – Rm 16:16b; Gl 1:2; 1Ts 1:1; 2:14. 

II. A fim de ter a responsabilidade máxima no mover final de Deus, precisamos 
conhecer e experimentar Cristo como o centro da administração divina se-

gundo a economia eterna de Deus – Ap 4:2; 5:6; 22:1: 

A. Cristo em Sua ascensão foi entronizado para executar a administração de 

Deus, Sua operação governamental – Hb 12:2; Ap 3:21; 22:1; 5:6. 

B. Cristo como a corporificação de Deus é o Administrador do universo hoje; toda 

autoridade no céu e na terra foi dada a Ele – Mt 28:18. 

C. Após o Senhor Jesus ter sido crucificado e sepultado, Deus O ressuscitou e O 
sentou à Sua direita, tornando-O Senhor de todo universo – At 2:34-36; Fp 2:5-

11. 

D. Segundo o livro de Apocalipse, o trono no qual o Cristo ascendido está sentado 
é o trono da administração divina – Ap 4:2, 5; 5:6; 22:1: 

1. O Cordeiro, o Redentor, Aquele que foi morto na cruz pelos nossos pecados, 

está agora no trono executando a administração de Deus sobre todo o uni-

verso – Jo 1:29; Ap 5:6. 

2. O Senhor Jesus foi entronizado para executar a administração governa-

mental no universo: 

a. Como Aquele que foi entronizado como o Administrador celestial no go-

verno universal de Deus, Cristo é o Soberano dos reis da terra; tudo o 

que acontece com as nações está sob o Seu governo – Ap 1:5a. 

b. Na administração governamental de Deus, Cristo é o Líder e o Salvador 

e Aquele que tem a chave de Davi – At 5:31; Ap 3:7. 

III. Se quisermos cumprir a responsabilidade máxima no mover final de 
Deus, temos de seguir o Cordeiro por onde quer que Ele vá – Ap 14:4b: 

A. Seguir o Cordeiro é ser um com o Redentor crucificado, ressurreto, ascendido e 

entronizado em Seu mover para levar a cabo a administração divina para a 

consumação da economia divina – Ap 1:5; 5:6; 14:4b. 

B. Todos devemos seguir o Cordeiro no caminho ordenado por Ele – At 20:24: 

1. Temos de buscar o caminho que o Senhor ordenou e andar fielmente nele, 

pagando qualquer preço para continuar de todo coração em nossa jornada 

até chegarmos ao fim – 2Tm 4:7. 

2. O caminho que o Senhor nos ordenou é a corrida que nos está proposta – 

Hb 12:1-2. 

IV. Ter responsabilidade máxima no mover final de Deus requer fidelidade; 
assim, temos de pedir ao Senhor por misericórdia para sermos fiéis – 1Co 

4:2; 7:25; Mt 24:45; 25:21, 23; Ap 17:14. 


