
Mensagem Três 

Estar na realidade do Corpo de Cristo 

vivendo na união orgânica e no espírito mesclado 

e sendo conformado à morte de Cristo  

Leitura bíblica: Jo 15:4-5; Rm 12:4-5; 8:4; 1Co 6:17; 12:12-13, 27; Fp 3:10 

I. Entramos na realidade do Corpo de Cristo vivendo na união orgânica com Cristo 

– Jo 15:4-5; 1Co 1:30; Rm 12:4-5: 

A. O relacionamento que Deus deseja ter com o homem é que Ele e o homem sejam 

enxertados e, assim, tornem-se um numa união orgânica – Rm 6:3-5: 

1. Deus deseja que a vida divina e a vida humana sejam unidas para se tornarem 

uma só vida; essa união é uma união orgânica, uma união em vida: uma vida 

enxertada – Rm 6:5; 11:17-24. 

2. Crer em Cristo é recebê-Lo como a vida divina em nós para termos uma união 

orgânica com Ele na vida divina – Jo 3:15; 15:4-5. 

B. Romanos 12 fala do Corpo sob o ponto de vista da união orgânica, da vida que une, 

da vida que nos une, não somente com Cristo, mas com todos os demais membros de 

Cristo – Rm 12:4-5: 

1. O foco, o centro, da vida cristã é o Corpo, que é o ponto elevado da revelação de 
Deus e o item final da obra contínua de Deus – 1Co 12:12, 27; Ef 1:22-23; 4:4, 12, 

16; 5:23, 30; Cl 2:19. 

2. Somos um Corpo em Cristo, tendo uma união orgânica com Ele – Rm 12:4-5: 

a. Em Cristo sempre implica o fato de ser organicamente um com Cristo. 

b. Essa união nos torna um em vida com Cristo e com todos os demais membros 

do Seu Corpo.   

c. O Corpo não é uma organização ou uma sociedade, mas é totalmente um orga-

nismo produzido pela união em vida que temos com Cristo – 1Co 6:17; 12:27. 

3. Ser adequadamente orgânico no Corpo é ser organicamente unido com Cristo – 

Rm 12:4-5: 

a. O Corpo é mantido coeso na união orgânica com Cristo.  

b. A realidade do Corpo é permanecer na união orgânica com Cristo – Jo 15:4-5. 

II. Vivemos na realidade do Corpo de Cristo ao vivermos no espírito mesclado – Rm 

8:4; 1Co 6:17: 

A. O único propósito de Deus é mesclar-Se conosco a fim de tornar-se a nossa vida, na-

tureza e conteúdo, e nos tornarmos a Sua expressão – Jo 14:20; 15:4-5; Ef 3:16-21; 

4:4-6. 

B. O Corpo de Cristo é a ampliação de Cristo, o homem-Deus, Aquele que é a mescla de 

Deus com o homem – Lc 1:31-35; Ef 1:22-23; 4:16: 

1. Temos de entender o Corpo de Cristo sob a perspectiva do mesclar de Deus com o 

homem – 1Co 6:17. 

2. Nos Evangelhos, a mescla de Deus com o homem produziu a Cabeça; em Atos, a 

ampliação da mescla de Deus com o homem produziu o Corpo de Cristo – Ef 1:22-

23; 4:15-16. 

3. O Deus Triúno processado e consumado mescla-se com o Seu povo escolhido em sua 

humanidade, e o entremesclar é a unidade genuína do Corpo de Cristo – Ef 4:3; Jo 

17:21-23. 

4. A igreja como o Corpo de Cristo é um grupo de pessoas que permite que Deus seja 

mesclado com eles e que são mesclados com Deus – Ef 3:16-21. 
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5. A realidade do Corpo de Cristo é o viver dos homens-Deus, que estão unidos, mes-

clados e constituídos com Deus pelo mesclar da humanidade com a divindade e da 

divindade com a humanidade – Ef 4:1-6, 15-16. 

C. O Corpo de Cristo é algo totalmente no espírito mesclado; assim, estar na realidade do 

Corpo de Cristo é viver no espírito mesclado – Rm 8:4; 12:4-5; 1Co 6:17; 12:12-13, 27; 

Ef 2:22; 4:16, 23: 

1. A união de Deus com o homem é uma união dos dois espíritos, o Espírito de Deus 

e o espírito do homem (1Co 2:11-16); a união desses dois espíritos é o mistério 

mais profundo na Bíblia.   

2. O foco da economia de Deus é o espírito mesclado, o Espírito divino mesclado com 

o espírito humano; tudo que Deus pretende fazer ou cumprir está relacionado a 

esse foco – Ef 3:9, 5; 1:17; 2:22; 4:23; 5:18; 6:18. 

3. O que está implícito em 1 Coríntios é maravilhoso e de longo-alcance. 

4. Ser um espírito com o Senhor implica que estamos Nele e que Ele está em nós – 

Jo 15:4-5. 

5. Nós e Ele fomos organicamente mesclados, entremesclados, para nos tornar um em 

vida; nós e Cristo somos uma entidade maravilhosa e viva – 1Co 12:12. 

6. O Espírito divino e o espírito humano estão mesclados como um só em nós a fim de 

vivermos uma vida de homem-Deus, uma vida que é Deus e também é homem e é 

homem e também é Deus; essa é a realidade do Corpo de Cristo – Gl 2:20; Fp 1:19-

21a. 

III. A realidade do Corpo de Cristo é um viver coletivo em conformidade com a 

morte de Cristo – Fp 3:10; Rm 12:4-5; 1Co 12:12-13, 27: 

A. Ser conformado à morte de Cristo é tomar a morte de Cristo como um molde – Fp 3:10: 

1. O molde da morte de Cristo refere-se à experiência de Cristo continuamente fazer 

morrer a Sua vida humana para viver por meio da vida do Pai – Jo 6:57; 5:19; 

4:34; 5:30; 7:18; 17:4. 

2. A vida de Jesus é um modelo para nós, e devemos ser a reprodução em massa 

desse modelo – 1Pe 2:21; Rm 8:29. 

3. Nossa vida deve ser conformada ao molde da morte de Cristo ao morrermos diari-

amente para nossa vida humana a fim de vivermos a vida divina – Lc 9:23; Jo 

12:25-26. 

B. A fim de estar na realidade do Corpo de Cristo precisamos ser conformados à morte 

de Cristo por meio da cruz – Fp 3:10: 

1. A cruz (a morte de Cristo) é a centralidade e universalidade da nossa maneira de 

viver a vida cristã a fim de cumprir o propósito de Deus.  

2. Em nossa experiência, a cruz é o ponto decisivo de viver uma vida com Cristo.  

3. Como a continuação de Cristo, devemos viver uma vida crucificada todos os dias 

– 1Co 15:31; 2Co 4:10-11. 

C. Essa vida de morrer para nós mesmos e viver para Deus é para que Cristo, o primeiro 

homem-Deus, seja formado em Seus muitos membros, os muitos homens-Deus, para 

a edificação do Seu Corpo orgânico – Gl 4:19; Ef 4:12, 16. 

D. Temos de ser aqueles que vivem uma vida crucificada ao vivermos continuamente 

tomando a morte de Cristo como o molde da nossa vida; é somente por meio desse 

tipo de viver coletivo que podemos ter a realidade do Corpo de Cristo – Fp 3:10; Rm 

12:5; 1Co 2:2; 12:27. 


