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TEMA GERAL: 
O MINISTÉRIO REMENDADOR DE JOÃO 

Mensagem Catorze  

Ter a visão do Cristo entronizado 
como o Administrador no governo universal de Deus   

Leitura bíblica: Hb 12:2; Ap 1:5; 4:2, 5, 11; 5:1-14; 8:3-4; 21:2, 9-11 

I. O livro de Apocalipse é um livro da administração de Deus, desvendando o 
trono de Deus para a administração divina em todo o universo – Ap 4:2; 5:1; 
6:16; 7:9; 8:3; 21:5; Is 6:1; Ez 1:26; Dn 7:9: 

A. O tema de Apocalipse é Cristo como o centro da administração de Deus segundo a eco-

nomia eterna de Deus – Ap 5:1; 22:1. 

B. Esse livro apresenta uma visão clara da administração universal de Deus, revelando 

o fato de que o universo opera segundo a administração de Deus – Ap 4:2, 5. 

C. Temos de ter uma visão do trono de Deus – Ap 5:1; 6:16; 7:9; 8:3; 21:5: 

1. O trono em Apocalipse 4 e 5 é o trono da autoridade divina:  

a. O trono de Deus está relacionado à Sua administração, que é uma questão da 

Sua economia – 1Tm 1:4; Ef 1:10; 3:9. 

b. Aparentemente, o trono é invisível e não é percebido pelo homem, mas, na 

verdade, está atrás dos bastidores governando todos e tudo – Is 6:1; 1Rs 22:19. 

c. Tudo na situação mundial de hoje é decidido no trono; ninguém pode fazer 

nada e nada pode acontecer fora do governo do trono de Deus.   

2. O trono de Deus não é somente para Deus reinar, mas também para Ele cumprir 

Seu propósito eterno – Ef 1:9, 11; 3:11; Rm 8:28; Ap 4:11: 

a. Em Sua economia, Deus administra o universo para cumprir Seu propósito – 

2Tm 1:9. 

b. Deus é um Deus de propósito, tendo uma vontade segundo Seu bom prazer – 

Ef 1:5, 9. 

c. Deus criou todas as coisas para Sua vontade, a fim de cumprir Seu propósito – 

Ap 4:11. 

d. Apocalipse, a revelação da administração universal de Deus, mostra que a 

vontade, propósito, de Deus em Sua criação é ter uma habitação eterna (a No-

va Jerusalém) para Sua satisfação e expressão – Ap 21:2, 9-11. 

3. Há sete lâmpadas de fogo, os sete Espíritos de Deus, ardendo diante do trono – Ap 

4:5: 

a. O arder dos sete Espíritos de Deus é para levar a cabo a administração de 

Deus. 

b. O arder dos sete Espíritos de Deus é para produzir os candelabros de ouro, as 
igrejas, para o cumprimento da economia de Deus – Ap 1:12. 

c. O arder dos sete Espíritos nos motiva a levantar e agir para levar a cabo a 

economia de Deus – Dn 11:32. 



© 2017 Living Stream Ministry 

II. Em Sua ascensão, Cristo foi entronizado para executar a administração de 
Deus, Sua operação governamental – Hb 12:2; Ap 3:21; 5:6; 22:1, 3: 

A. A ascensão de Cristo foi para Sua entronização com vistas à administração de Deus – 

Ef 1:20-21: 

1. O Senhor Jesus foi entronizado para executar a administração governamental de 

Deus no universo. 

2. Precisamos ver que o Senhor está no trono como um homem e perceber que o Se-

nhor do universo é um homem, o homem-Deus, o Deus-homem – Ez 1:26. 

B. O Cordeiro, o Redentor, Aquele que foi morto pelos nossos pecados, está agora no tro-

no levando a cabo a administração de Deus sobre todo o universo – Ap 5:6. 

C. Como o Cordeiro com sete olhos, os sete Espíritos de Deus, Ele está levando a cabo a 

administração de Deus para o cumprimento da economia de Deus – Ap 5:6. 

D. O Cristo entronizado, como o Administrador celestial no governo universal de Deus, é 

o Soberano dos reis da terra – Ap 1:5: 

1. Como o Soberano dos reis da terra, Cristo governa a terra para que o evangelho 

seja propagado e a igreja seja produzida – Mt 24:14. 

2. Os assuntos das nações estão sob o governo de Cristo. 
3. Se estudarmos história sob a luz da Bíblia, veremos que a história esteve sob a 

mão de Cristo como o Soberano dos reis da terra – Ap 1:5. 

4. O propósito do governo de Cristo é que sejamos levados a Deus e à vida da igreja:   

a. Ele trabalha nos céus para se assegurar de que o povo escolhido de Deus seja 
salvo, chamado e introduzido – At 5:31. 

b. Ele prepara eventos e circunstâncias a fim de que todos cresçamos em vida.  

c. Ele dispõe as coisas para que o Corpo seja edificado – Ef 4:16. 
E. Como Aquele que foi entronizado para ser o Administrador celestial no governo uni-

versal de Deus, Cristo é o Cordeiro-leão digno, o Redentor vencedor, que abre o rolo 

da economia de Deus – Ap 5:1-14: 

1. Como o Leão, Ele é o combatente contra o inimigo, Satanás; como o Cordeiro, Ele 

é o Redentor para nós – Gn 49:9; Jo 1:29. 

2. Porque Cristo resolveu os problemas da rebelião de Satanás e da queda do ho-

mem, Ele é digno de abrir o rolo da economia de Deus – Ap 5:9. 

3. O rolo da economia de Deus foi posto em Suas mãos e agora Ele mantém a eco-

nomia de Deus e a executa. 

4. O Cordeiro tem sete olhos para executar a administração de Deus; Cristo leva a 

cabo a administração divina pelos sete Espíritos como Seus olhos – Ap 5:6. 

5. O Administrador, o Cordeiro-leão, digno e entronizado, está administrando o uni-

verso por meio das nossas orações – Ap 5:8; 8:3-4. 

6. Todos nós devemos adorar a Cristo como o Administrador divino, como Aquele 

que está nos céus administrando todas as coisas para o cumprimento da economia 

de Deus – Ap 5:9-14. 


