
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2017 

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

TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO 

Mensagem Nove 

Viver na casa do Pai 
como a incorporação divina e humana ampliada e universal  

 

Leitura bíblica: Jo 14:1-6, 12, 20; 1Ts 1:1; 1Jo 3:1 

I. O pensamento central de João 14 é que devemos crer em Deus e, assim, entrar em 
Deus – Jo 14:1: 

A. É crendo no Senhor que entramos Nele para ser um com Ele, a fim de participarmos 
Dele e de tudo que Ele fez por nós – Jo 3:15. 

B. Ao crer em Cristo somos identificados com Ele em tudo que Ele é e em tudo que Ele 
passou, cumpriu, alcançou e obteve – Jo 3:16. 

C. Por crer em Cristo, temos uma união orgânica com Ele – Jo 15:4-5. 
D. Crer em Cristo é sermos unidos a Ele para sermos, organicamente, um só – Fp 1:29; 

1Co 6:17. 

II. Em João 14:1-6 vemos Jesus passando pela morte e Cristo vindo em ressurrei-
ção para levar-nos (nós, os crentes) para dentro do Pai: 

A. O Senhor Jesus não ia para um lugar, mas para uma pessoa viva, o próprio Pai – Jo 
14:12, 28. 

B. O Senhor ia para o Pai e Sua intenção era levar os Seus discípulos para a pessoa di-
vina do Pai – Jo 14:5-6, 12, 20: 
1. O Senhor veio do Pai por meio da encarnação para trazer Deus ao homem, e foi ao 

Pai a fim de levar o homem a Deus – Jo 1:14; 14:20. 
2. Ele foi por meio da morte e ressurreição e o propósito da Sua ida era levar o ho-

mem até o Pai – Jo 14:6. 
C. As palavras Eu vou no versículo 2 significam que o Senhor passaria pela morte e res-

surreição para levar o homem a Deus para a edificação da habitação de Deus.  

III. “Casa de Meu Pai” em João 14:2 é o Corpo de Cristo, a igreja como a casa de 
Deus: 

A. Em 2:16, a casa de Meu Pai refere-se à habitação de Deus na terra, o templo; o templo é 
um tipo, ou figura, do corpo de Jesus, que, em ressurreição, foi ampliado para ser o Cor-
po de Cristo – Jo 2:19-22. 

B. A casa de Meu Pai em 14:2 não se refere ao céu, mas à habitação de Deus na terra: o 
Corpo de Cristo, a igreja.    

C. Nas Epístolas, a revelação de que o Corpo de Cristo é a igreja e que a igreja é a casa 
de Deus é totalmente desenvolvida – 1Tm 3:15-16; Ef 2:21-22. 

D. A casa do Pai é o Corpo de Cristo, que é a igreja como a habitação de Deus na terra – 
Ef 1:22-23; 2:21-22; 1Tm 3:15-16. 
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IV. Na casa do Pai há muitas moradas – Jo 14:2: 

A. As muitas moradas são os muitos membros do Corpo de Cristo, que é o templo de 
Deus – Rm 12:5; 1Co 3:16-17. 

B. Todos os crentes em Cristo são as moradas no edifício de Deus, a casa do Pai; esse 
edifício é o Corpo de Cristo e todas as moradas são os membros do Corpo de Cristo – 
Ef 1:22-23; 2:21-22; 5:30; 1Co 12:27. 

V. Vou preparar-vos lugar significa que o Senhor prepararia um lugar, cumpriria 
redenção, abriria o caminho e nos daria uma base para entrarmos em Deus – Jo 
14:2-3, 6: 

A. Por meio da morte e ressurreição, o Senhor Jesus preparou caminho e lugar para ser-
mos introduzidos em Deus – Jo 14:20. 

B. Por meio da Sua morte e ressurreição, Ele preparou uma base para nós perante Deus 
e em Deus; dessa maneira, ele preparou um lugar para nós em Deus – Jo 14:2-3, 6. 

C. Essa base em Deus, quando ampliada, torna-se a base no Corpo de Cristo – Rm 12:4-
5; Ef 5:30; 1Co 12:27: 
1. Qualquer um que não tem uma posição, um lugar, em Deus, não tem um lugar no 

Corpo de Cristo, que é a casa do Pai, a habitação de Deus – Ef 1:22-23; 2:21-22. 
2. Como crentes em Cristo, todos temos um lugar em Deus e no Corpo, e agora de-

vemos viver no lugar preparado para nós por meio da morte e ressurreição de 
Cristo – Jo 14:2-3, 20; 1Co 12:27. 

VI. A igreja, a casa do Pai, está em Deus Pai – Jo 14:2, 20; 1Ts 1:1; 2Ts 1:1: 

A. Para a igreja estar em Deus Pai, Deus tem de se tornar Pai para nós e precisamos ter 
um relacionamento de vida com Ele – Jo 20:17: 
1. No Novo Testamento, o Pai denota a origem da vida – Jo 5:26. 
2. O título Deus refere-se à criação; o título Pai refere-se à transmissão da vida e in-

dica um relacionamento de vida – Jo 20:17: 
a. O Pai, a origem da vida, é para a propagação e multiplicação da vida – 1Jo 

3:1. 
b. Deus não é mais apenas o nosso Criador; Ele também é o nosso Pai, nosso Ge-

rador, pois Ele nos gerou com Sua vida – Jo 1:12-13. 
c. Chamamos Deus de Pai porque nascemos Dele e, agora, como Seus filhos, te-

mos um relacionamento de vida com Ele – Rm 8:15-16. 
3. Por meio da Sua morte que libera vida e da Sua ressurreição que transmite vida, 

o Senhor nos fez um com Ele; o Seu Pai é agora o nosso Pai – Jo 20:17. 
4. Por meio da Sua morte e ressurreição, o Senhor Jesus nos introduziu Nele; uma 

vez que Ele está no Pai, nós estamos no Pai ao estar Nele – Jo 14:20. 
B. O fato de a igreja estar em Deus Pai significa que ela está Naquele que é a única ori-

gem, o Originador e Iniciador – 1Co 8:6: 
1. Conhecer Deus como Pai é saber que tudo se origina Nele e procede Dele – Mt 

15:13; Rm 11:36. 
2. Na vida da igreja, o Pai deve ser a única origem e devemos todos estar no Seu 

único propósito e plano – 2Tm 1:9; Rm 8:28. 


