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mensagens para o treinamento de tempo-integral  

no segundo semestre de 2018 

------------------------------------------- 

TEMA GERAL: 
A VISÃO CENTRAL 

Mensagem Onze 

Conhecer a igreja como o mistério de Cristo 

Leitura bíblica:  Cl 2:2; Ef 1:5, 9, 11; 3:4-5, 9-11; 5:32 

I. A igreja é um mistério oculto na economia eterna de Deus – Ef 3:9-11: 

A. A economia eterna de Deus está relacionada com a vontade de Deus, o bom pra-

zer de Deus e o propósito de Deus – Ap 4:11; Ef 1:5, 9, 11: 

1. A vontade de Deus é o desejo de Deus; a vontade de Deus é o que Ele quer 

fazer; Deus desvendou-nos o mistério da Sua vontade mediante a Sua reve-

lação em Cristo, ou seja, por meio da encarnação, crucificação, ressurreição 

e ascensão de Cristo – Ef 1:9; 3:9. 

2. O bom prazer de Deus (o desejo do Seu coração) pertence à Sua vontade e 

está corporificado na Sua vontade, então a Sua vontade vem primeiro – 1:5. 

3. A vontade determinada de Deus tornou-se o propósito de Deus, Sua intenção 

determinada anteriormente – v. 9; 3:11. 

B. A economia eterna de Deus é o Seu propósito eterno, a intenção determinada de 

Deus; com uma determinação definida e forte, Deus pretende ter a igreja – 1:9; 

3:11; 2Tm 1:9. 

C. Deus fez Sua economia eterna em Cristo – Ef 3:11: 

1. O Cristo revelado no Novo Testamento é a corporificação do Deus Triúno e 

todos os processos pelos quais Ele passou – Jo 1:14; 1Co 15:45b; Hb 1:3. 

2. Cristo é o elemento, esfera, meio, alvo e meta da economia eterna de Deus – 

Ef 1:3-6. 

3. Cristo é o centro da economia eterna de Deus, e todo o conteúdo da economia 

de Deus é simplesmente Cristo – Cl 2:9. 

4. Cristo é o elemento e esfera nos quais, com os quais, e por meio dos quais 

Deus leva a cabo a Sua economia para ter a igreja, o Corpo de Cristo – Ef 

1:22-23. 

II. De acordo com Efésios 3:4, a igreja tem um título específico: o mistério de 

Cristo: 

A. Na economia de Deus, conforme revelado no Novo Testamento, há principalmente 

dois mistérios:  

1. O primeiro mistério, revelado no livro de Colossenses, é Cristo como o mistério 

de Deus: Deus corporificado, definido, explicado, expressado e tornado visível 

– Ef 2:2. 

2. O segundo mistério, revelado no livro de Efésios, especialmente no capítulo 

3, é a igreja como o mistério de Cristo – v. 4: 

a. Embora Cristo seja misterioso, a igreja é a manifestação de Cristo – 1:22-

23. 

b. A igreja, como o Corpo de Cristo, é a expressão de Cristo – 4:15-16. 
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c. Quando vemos a igreja, vemos Cristo; quando entramos na igreja, entra-

mos em Cristo; quando contatamos a igreja, contatamos Cristo. 

B. A igreja é uma unidade coletiva produzida a partir de Cristo, que é o mistério de 

Deus – Cl 2:2; Ef 3:4; 5:30-32: 

1. O Cristo todo-inclusivo é o mistério do Deus misterioso, e esse Cristo como o 

mistério de Deus produz uma unidade, que é a igreja. 

2. Mistério produz mistério; Cristo, que é o mistério de Deus, produz a igreja, 

que é o mistério de Cristo. 

III. O mistério de Cristo foi revelado aos apóstolos e profetas no espírito por 
revelação – Ef 3:5: 

A. O espírito mesclado é o meio pelo qual a revelação neotestamentária a respeito de 

Cristo e a igreja é desvendada aos apóstolos e profetas.  

B. Quando nosso espírito está mesclado com o Espírito divino, nosso espírito torna-

se o órgão no qual o mistério de Cristo é revelado – 1Co 6:17; Ef 1:17; 3:5. 

IV. Por meio da igreja como o mistério de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus 
se tornará conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais – 
Ef 3:10: 

A. Deus deseja demonstrar aos poderes de Satanás quão sábio Ele é; portanto, por 

meio da igreja, Deus dá a conhecer a Sua sabedoria não a seres humanos prin-

cipalmente, mas aos anjos rebeldes que são os seguidores do inimigo de Deus.  

B. A igreja, pela qual a sabedoria de Deus é exibida de maneira tão maravilhosa, é 

a obra-prima de Deus – 2:10: 

1. Aos olhos de Deus, a igreja é o que há de mais maravilhoso no universo, pois, 

por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de 

Satanás e dos seus anjos.  

2. Vem o dia em que, por meio da igreja, Satanás e seus anjos serão envergonhados; 

eles perceberão que tudo que fizeram deu a Deus a oportunidade de manifestar 

a Sua sabedoria – 3:9-11. 

V. O grande mistério (Cristo e a igreja) é o sentido do universo – Ap 4:11; Ef 
5:32: 

A. Cristo e a igreja são o sentido do universo e da vida humana. 

B. A intenção de Deus em Sua criação de todas as coisas, incluindo o homem, era 

que o homem fosse mesclado com Deus para produzir a igreja – Zc 12:1; Ef 3:9. 

VI. O desejo do coração de Deus é ter o mistério de Cristo (o Corpo de Cristo) 
como o aumento e expressão de Cristo – 1:5, 9, 11, 22-23: 

A. A vida do Corpo é a satisfação máxima da nossa experiência espiritual – 5:30: 

1. Se não alcançarmos esse propósito final, não poderemos ser plenamente sa-

tisfeitos. 

2. Somente seremos plenamente satisfeitos quando percebermos que somos 

parte do mistério de Cristo e vivermos como membros do Corpo de Cristo – 

Rm 12:4-5. 

B. A fim de conhecer a vida cristã, devemos conhecer o mistério de Cristo – Cl 1:27; 

Fp 1:19-21a. 

C. O mistério de Cristo deve ser nossa vida diária; sem esse mistério, nossa vida seria 

meramente a vida de um ser humano, não a de um cristão – Ef 3:4; 1Tm 3:15-16. 


