
Mensagem Dois 

A vida da igreja: 

uma vida de ser encabeçado em Cristo  

Leitura bíblica:  Ef 1:10, 22-23; 3:15-17; 4:15; 1Co 11:3; 1Tm 1:4; Jo 8:12 

I. A intenção eterna de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, que foi desig-

nado para ser a Cabeça universal – Ef 1:10, 22: 

A. É o propósito eterno de Deus que, na economia da plenitude dos tempos, Ele encabece 
todas as coisas em Cristo – Ef 1:10. 

B. Através das dispensações de Deus em todas as eras, todas as coisas serão encabeçadas 
em Cristo no novo céu e nova terra; isso será a administração e a economia eterna de 
Deus – Ap 21:1-2. 

II. A meta de Satanás é corromper a criação de Deus e causar confusão – Rm 8:19-

23: 

A. Quando Satanás injetou-se no homem, ele se tornou morte e trevas para o homem; o 
pecado introduz a morte, a morte introduz as trevas e as trevas introduzem a confusão. 

B. O universo inteiro é um monte de ruínas causado por Satanás injetar-se como o fator 
da morte na criação de Deus – Hb 2:14; Rm 8:20-21. 

C. Deus está trabalhando para libertar Sua criação da escravidão e introduzi-la na liber-
dade encabeçando todas as coisas em Cristo – Ef 1:22, 10. 

III. Todos nós precisamos ser libertados do monte de ruínas e sermos encabeçados 

em Cristo – Cl 1:12-13: 

A. A ruína do universo causada pela rebelião de Satanás e pela queda do homem dá a Deus 
uma oportunidade excelente de manifestar a Sua sabedoria – Ef 1:8; 3:10; Rm 11:33. 

B. Segundo a Bíblia, a salvação de Deus é não somente para nos salvar da nossa condição 
caída e pecaminosa, mas também do monte de ruínas – Ef 2:1-8, 21-22. 

IV. A vida da igreja é uma vida de ser encabeçado por Cristo – Ef 4:15; 1 Cor. 11:3: 

A. Deus subjugará todas as coisas a Cristo ao encabeçar todas as coisas em Cristo por 
meio da igreja – 1Co 15:20-28. 

B. A igreja é o encabeçamento dos escolhidos de Deus sob o encabeçamento de Cristo – 1Co 
11:3; Ef 1:10; 2:21-22; 4:15: 
1. Na vida da igreja adequada estamos sendo encabeçados em Cristo – Ef 1:10. 
2. Se não soubermos o que é ser encabeçado em Cristo, não poderemos conhecer a 

igreja. 
3. Na vida da igreja tomamos a iniciativa de sermos encabeçados em Cristo; para isso, 

temos de crescer em vida – Ef 4:15. 
C. O primeiro passo do encabeçamento de todas as coisas em Cristo é Deus tirar os Seus 

escolhidos, Seus filhos, da ruína universal e colocá-los sob o encabeçamento de Cristo 
– Ef 1:22; 4:15; 5:23; Cl 1:18; 2:10, 19. 

D. Quando a igreja toma a iniciativa de ser encabeçada em Cristo, Deus tem caminho de 
encabeçar todas as outras coisas – Ef 1:22-23, 10: 
1. A igreja é o vaso usado por Deus para resolver os Seus problemas e cumprir o Seu 

propósito, que é manifestar-Se através do homem mesclando-se com ele – Ef 3:9-11. 
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2. Por fim, o Corpo com Cristo como a Cabeça será a Cabeça universal sobre todas as 
coisas – Ef 1:22-23. 

V. Na vida da igreja estamos sendo encabeçados por meio do dispensar divino na 

economia divina – Ef 3:15-17; 4:15; 1Tm 1:4: 

A. A economia divina entrou em nós – 1Tm 1:4: 
1. Cristo é a economia divina; assim, quando recebemos Cristo, recebemos a economia 

divina em nós – Jo 1:12-13. 
2. A economia divina entrou em nós como uma administração, um arranjo e um plano 

que organizam tudo. 
B. Deus está trabalhando-Se nos Seus escolhidos por meio de uma administração que é 

um dispensar agradável, um mordomado íntimo, um arranjo familiar confortável – Jo 
1:10; 3:2; 1Tm 1:4; 3:15: 
1. O encabeçamento de todas as coisas em Cristo acontece por meio de um mordomado 

íntimo, por meio de um arranjo familiar confortável – Ef 3:2. 
2. A maneira de se comportar na casa de Deus é ter uma administração familiar agra-

dável, um mordomado íntimo e dispensar Cristo a todos os membros da família de 
Deus – 1Tm 3:15; 1:4. 

3. A graça abundante de Deus cumprirá o encabeçamento de todas as coisas em Cristo; 
essa graça abundante está trabalhando em nós para que todas as coisas sejam enca-
beçadas em Cristo – Ef 1:7-8, 10. 

4. Quanto mais nós, a herança de Deus, formos saturados com o Espírito como um selo 
vivo, mais encabeçamento ocorrerá no universo – Ef 1:11, 13. 

VI. O encabeçamento na vida da igreja é mediante a vida e a luz – Jo 1:4; 8:12: 

A. A maneira de Deus restaurar é Cristo versus Satanás, vida versus morte, luz versus 
trevas e ordem versus confusão. 

B. A ruína vem do fator da morte; o encabeçamento vem do fator da vida – Ez 34:4-10. 
C. A maneira de Deus restaurar a unidade entre Sua criação é dispensar-Se a nós como 

vida – Rm 8:6, 10-11, 19-21. 
D. A fim de sermos libertados do monte de ruínas de maneira prática, precisamos crescer 

em vida; quanto mais crescermos em vida, mais seremos encabeçados e mais seremos 
resgatados da ruína universal – Ef 4:15; Cl 2:19. 

E. Quando Deus entra em nós como vida, a luz da vida brilha em nós; essa vida traga a 
morte e essa luz dissipa as trevas – Jo 1:4; 8:12; Ef 5:8-9: 
1. Quando estamos cheios de Cristo como vida, estamos sob a luz e somos controlados 

pelo poder da luz. 
2. Assim como Deus é luz, nós, os filhos de Deus, somos filhos da luz, e até mesmo a 

própria luz porque somos um com Deus no Senhor – 1Jo 1:5; Jo 12:36; Ef 5:8; Mt 
5:14. 

3. Na vida e na luz somos libertados da confusão, colocados em ordem, harmonia e 
unidade e encabeçados em Cristo – Ef 1:10. 


