
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2017 

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

TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO 

Mensagem Treze 

Conhecer o Deus verdadeiro  
e ser constituído com a realidade divina  

Leitura bíblica: 1Jo 5:20; Jo 1:14, 17; 8:32; 14:6; 16:13; 17:17 

I. O Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o Verda-
deiro, o Deus genuíno e verdadeiro – 1Jo 5:20: 

A. Esse entendimento é a faculdade da nossa mente iluminada e fortalecida pelo 

Espírito da realidade a fim de compreender a realidade divina em nosso espíri-

to regenerado – Ef 4:23; Jo 16:12-15. 

B. Conhecer em 1 João 5:20 é a capacidade da vida divina de conhecer o Deus ver-

dadeiro em nosso espírito regenerado por meio da nossa mente renovada, ilu-

minada pelo Espírito da realidade – Jo 17:3; Ef 1:17. 

C. Em 1 João 5:20 o Verdadeiro refere-se a Deus tornar-se subjetivo a nós, ao Deus 

que é objetivo tornar-se o Verdadeiro em nossa vida e experiência:   

1. O Verdadeiro é a realidade divina; conhecer o Verdadeiro significa conhecer 
a realidade divina experimentando, desfrutando e possuindo essa realidade.   

2. Isso indica que a realidade divina (o próprio Deus que antes era objetivo 
para nós) tornou-se nossa realidade subjetiva em nossa experiência – 1Jo 

5:6. 

D. Estar no Verdadeiro é estar no Seu Filho Jesus Cristo – 1Jo 5:20: 
1. Isso indica que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o Deus verdadeiro.  
2. Isso também indica que o Verdadeiro e Jesus Cristo são um no que diz res-

peito à coinerência; assim, estar no Filho é estar no Verdadeiro. 

E. A palavra Este no versículo 20 refere-se ao Deus que veio por meio da encarna-

ção e nos deu a capacidade de conhecê-Lo como o Deus genuíno e ser um com 

Ele organicamente em Seu Filho Jesus Cristo:    

1. Esse Deus genuíno e verdadeiro é vida eterna para nós a fim de partici-

parmos Dele como tudo para o nosso ser regenerado.  

2. Este refere-se ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, no qual estamos; isso in-

clui o fato de que estamos Nele, o Verdadeiro, e indica, de maneira prática, 

que a vida eterna é o Deus no qual estamos experiencialmente.  

3. Portanto, o verdadeiro Deus e a vida eterna incluem estarmos no Verdadei-

ro e em Seu Filho Jesus Cristo; agora, em nossa experiência, o Verdadeiro 

torna-se o Deus verdadeiro e Jesus Cristo torna-se vida eterna.  

II. Temos de conhecer, experimentar e ser constituídos com a realidade di-
vina – Jo 1:14, 17; 8:32; 14:6; 17:17; 1Jo 5:6: 

A. A realidade divina é o Deus Triúno e Sua palavra – Jo 14:6; 1Jo 5:6: 
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1. Realidade é o elemento de Deus tornado real por nós no Filho – Jo 1:14. 

2. A realidade divina é Deus, que é luz e amor, encarnado para ser a realidade 

das coisas divinas – 1Jo 1:5; 4:8; Jo 1:1, 14. 

3. A realidade divina é Cristo, que é Deus encarnado, no qual toda plenitude da 
Deidade habita corporalmente, como a realidade de Deus e do homem, os ti-

pos, figuras e sombras no Antigo Testamento e todas as coisas divinas e espi-

rituais – Cl 2:9, 16-17; Jo 1:18, 51; 11:25; 14:6. 

4. A realidade divina é o Espírito, que é Cristo transfigurado, como a realida-

de de Cristo e da revelação divina; portanto, o Espírito é a realidade – 1Co 

15:45b; 2Co 3:17; Jo 14:16-17; 15:26; 16:13-15; 1Jo 5:6. 

5. A realidade divina é a Palavra de Deus como a revelação divina, que não so-

mente revela, mas transmite a realidade de Deus, de Cristo e de todas as coi-

sas divinas e espirituais; portanto, a Palavra de Deus também é realidade – 

Jo 17:17. 

B. Experimentamos a realidade divina por meio do dispensar da Trindade Divina –

1Jo 4:13-14; 5:6; 2Co 13:14: 

4. A realidade divina é o Deus Triúno (Pai, Filho e Espírito), tornando-se nos-
sa experiência e desfrute por meio da encarnação, viver humano, crucifica-

ção, ressurreição e ascensão – Jo 1:14, 29; 20:22. 

5. A realidade divina é o Pai no Filho e o Filho como o Espírito dispensado no po-

vo escolhido, redimido e regenerado de Deus a fim de que eles possam desfru-

tá-Lo como sua vida, suprimento e seu tudo – Jo 3:15; 4:14; 6:48; 20:22. 

6. Experimentamos a realidade divina na igreja como a habitação mútua de 

Deus e Seu povo redimido e regenerado – 1Tm 3:15; Ef 2:21-22; Jo 14:2-3. 

C. A realidade divina é o Deus Triúno (Pai, Filho e Espírito) tornando-se nosso 
constituinte – Jo 4:13-14; 1Jo 5:6: 

1. Somos constituídos com a realidade divina pela Palavra, pelo Espírito e na 

vida da igreja – Jo 17:17; 16:13; 1Jo 5:6; 1Tm 3:15. 

2. A verdade divina, a realidade divina na Palavra, nos santifica, saturando-
nos com o elemento de Deus; quanto mais da realidade divina temos, mais 

somos saturados com o elemento divino – Jo 17:17. 

3. O Espírito da realidade guia os crentes a toda a realidade do Deus Triúno e 
a todas os assuntos divinos – Jo 16:13; 2Co 13:14: 

a. Em João 16:13, realidade refere-se ao que o Pai possui, ao que o Filho 

possui e ao que o Espírito recebe do que o Filho e o Pai possuem.   

b. Por meio do Espírito, a realidade do Deus Triúno é transmitida a nós; 

assim, a realidade na qual o Espírito nos guia é a realidade do Deus 

Triúno – 1Jo 4:13-14; 5:6. 

c. Enquanto o Espírito da realidade nos guia para a realidade divina 
transmitindo essa realidade a nós, a realidade divina (o Deus Triúno 

processado e consumado) torna-se a essência do nosso ser – Ef 3:14-17a. 

4. A realidade divina deve ser trabalhada em nossas partes interiores e se tornar 

a nossa realidade, vida e viver, e essa realidade deve ser aplicada a todo nosso 

ser em tudo e de todas as maneiras e, então, tornar-se a nossa realidade em 

nosso andar diário e em nossa adoração ao Pai – Sl 51:6; 3Jo 3; Jo 4:23-24. 


