
Mensagem Cinco 

A maneira bíblica de se reunir e servir 

para a edificação do Corpo de Cristo  

Leitura bíblica: Rm 15:16; Hb 10:24-25; Ef 4:11-16; 1Co 14:4b, 31; 2Co 4:16; Jo 21:15-17 

I. Temos de ver e praticar os pontos cruciais com relação à luz e à revelação que recebe-
mos do Senhor com respeito à maneira bíblica de se reunir e servir para a edificação 

do Corpo de Cristo: 

A. Temos de funcionar como sacerdotes do evangelho, pregando o evangelho e salvando as pessoas 

ao visitá-las – Rm 15:16; Lc 10:1-6. 

B. Temos de nos reunir na casa dos novos crentes, nutrindo-os e cuidando deles, para que o nosso 

fruto permaneça – At 5:42; Jo 15:16. 

C. Temos de ensinar e aperfeiçoar os santos por meio das reuniões de grupos vitais com vistas à obra 

neotestamentária do ministério, para a edificação do Corpo de Cristo – Hb 10:24-25; Ef 4:11-12: 

1. Nas reuniões de grupos vitais, os crentes precisam ter comunhão e intercessão mútuas, cui-

dado e apascentamento mútuos, ensinamento e estudo mútuos da palavra, e instrução mútua 

na busca de crescimento na vida espiritual, para promover a pregação do evangelho, o cui-

dado dos novos, a condução das reuniões de grupo e todo outro tipo de serviço na vida da 

igreja.    

2. As reuniões de grupo vital são a parte principal da vida e serviço da igreja.   

D. Temos de guiar os santos a buscar e desejar profetizar nas reuniões da igreja, falando pelo 

Senhor, proclamando o Senhor, suprindo o Senhor aos outros e falando e ouvindo uns aos outros 

para a edificação dos santos e da igreja – 1Co 14:1, 3-5: 

1. Esse tipo de profetizar é o que cada crente pode e deve fazer – 1Co 14:31, 24. 

2. Esse tipo de profetizar para a edificação da igreja é o dom mais excelente e é altamente 

recomendado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14 – 1Co 14:12, 39. 

E. A igreja é um organismo como a mescla de Deus e o homem produzido pelo Deus Triúno pro-

cessado em Sua Trindade Divina – Ef 1:3-14, 19-23: 

1. Esse organismo é constituído organicamente em vez de organizacionalmente – Ef 1:23. 

2. Esse organismo é edificado por meio do crescimento da vida de Deus, em vez de pelas mãos 

do homem – Ef 4:16. 

3. Esse organismo é um na vida de Deus e não permite nenhuma distinção ou separação – Ef 

4:4a. 

4. Todos os movimentos desse organismo são direcionados e promovidos pela vida que opera 

nele – Ef 4:30. 

F. A revelação em Efésios 4:11-16 deve ser restaurada: 

1. Os dons aperfeiçoam todos os santos, de maneira que estes façam a obra do ministério      

neotestamentário para a edificação do Corpo de Cristo – Ef 4:12. 

2. Os dons são as juntas de suprimento no Corpo de Cristo e os santos aperfeiçoados são “cada 

parte” operando em sua própria medida no Corpo de Cristo – Ef 4:16a. 

3. Os dons, como aqueles que suprem, formam a estrutura de ligação do Corpo de Cristo, e 

cada membro que funciona torna-se o constituinte que solidifica o Corpo; os dois juntos 

fazem com que o Corpo seja ajustado, entrelaçado e edificado junto – Ef 4:16b. 

G. A revelação de 1 Coríntios 14 também deve ser restaurada, seguindo a restauração de Efésios 

4:11-16: 

1. Os santos que são aperfeiçoados pelos dons devem buscar e desejar profetizar, falar pelo Se-

nhor, proclamar o Senhor e suprir os outros com o Senhor, para que a igreja seja edificada – 

1Co 14:1, 3-5. 

2. Esse tipo de profetizar que é para a edificação da igreja e que excede todos os outros dons 

é uma questão de falar e escutar em mutualidade – 1Co 14:12, 24, 31. 
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3. Esse tipo de profetizar que é cheio de falar e escutar em mutualidade encoraja a função 

espiritual orgânica dos membros do Corpo de Cristo; ele edifica a igreja – 1Co 14:4b; cf. Mt 

16:18. 

H. Temos de ser um com o Senhor e cooperar com Ele para restaurar o sacerdócio neotestamen-

tário do evangelho – Rm 15:16: 

1. Todos os crentes de Deus no Novo Testamento são sacerdotes; juntos, eles se tornam o sa-

cerdócio universal – Ap 1:5b-6; 5:9-10; 1Pe 2:5, 9. 

2. A principal tarefa dos sacerdotes neotestamentários é pregar o evangelho para levar os 

pecadores à salvação e oferecê-los como sacrifício espiritual; é por isso que eles são chama-

dos de sacerdotes do evangelho – 1Pe 2;9, 5; Rm 15:16. 

3. Seja na reunião de grupo vital, no profetizar nas reuniões da igreja, na pregação do evan-

gelho ao visitar as pessoas ou no cuidado pelos novos, o princípio é o mesmo: temos de tornar 

todos os santos membros do Corpo de Cristo, com todos trabalhando, funcionando segundo 

a sua medida, para a edificação do Corpo orgânico de Cristo. 

II. A fim de praticar a maneira bíblica de reunir e servir para a edificação do Corpo de 
Cristo, precisamos de um viver reavivado e uma obra de apascentamento que flui do 

nosso amor pelo Senhor: 

A. O reavivamento de que estamos falando é a renovação descrita em 2 Coríntios 4:16; todos os dias 

precisamos de renovação, e essa renovação tem de ser repetida diariamente:   

1. Todas as manhãs temos de permitir que o Senhor Jesus, nosso Sol, nasça em nós para ser-

mos renovados – Lc 1:78-79; Ml 4:2; Jz 5:31. 

2. Para alcançar isso, todos nós devemos acordar cedo para ter comunhão com o Senhor; temos 

de orar ao Senhor: “Obrigado, Senhor, por um novo começo; que esse dia seja um dia ines-

quecível em minha vida”; isso é o que chamamos de reavivamento manhã após manhã.   

3. Todas as manhãs devemos oferecer Cristo como nosso holocausto e oferta pacífica com base 

Nele ser a nossa oferta pelo pecado para termos um novo começo; não somente devemos 

fazer isso todos os dias, mas temos de fazê-lo com graça e profundidade – Lv 6:12-13. 

4. Ter um reavivamento que se repete diariamente é ter uma transformação nova diaria-

mente; se permanecermos nessa transformação por toda a nossa vida, cresceremos na vida 

do Senhor até amadurecermos – Rm 12:2; 2Co 3:18. 

B. Temos de viver uma vida vencedora consagrando tudo o que temos ao Senhor a partir do nosso 

amor por Ele e esforçar-nos para redimir cada minuto do tempo para contatar as pessoas a fim 

de apascentá-las e aperfeiçoá-las – Jo 21:15-17; 1Pe 5:1-4: 

1. Assim que ficamos sabendo que alguém está doente ou com problemas, temos de nos preo-

cupar com essa pessoa, orar por ela e visitá-la; o impacto que esse pouco de preocupação, 

oração e visita proporciona é muito mais poderoso que dez mensagens.   

2. Se temos o coração pelo Senhor, a partir de agora temos de ter um reavivamento todos os 

dias para vivermos uma vida vencedora, para consagrar tudo ao Senhor e para nos esforçar 

em redimir cada minuto do tempo para cuidar das pessoas, uma por uma. 

3. Outra coisa importante a se fazer ao apascentarmos é contatar pessoas antes e depois das 

reuniões. 

C. Somente assim, a edificação orgânica do Corpo de Cristo em Efésios 4:11-16 e as reuniões de 

mutualidade em 1 Coríntios 14:26 podem se realizar e serem praticadas entre nós; para isso 

precisamos como base um reavivamento diário e vencer diariamente; também precisamos de 

uma vida e obra (um viver reavivado e obra de apascentamento) que flui do nosso amor pelo 

Senhor, a fim de manter a nossa vitória. 
 


