
Esboço para 
mensagem do treinamento de tempo integral 

no primeiro semestre de 2018 

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

TEMA GERAL: 
DESFRUTAR AS RIQUEZAS DE CRISTO 

PARA A EDIFICAÇÃO DA IGREJA COMO O CORPO DE CRISTO 

Mensagem Seis 

Experimentar e desfrutar o Cristo todo-inclusivo 
para a igreja, como revelado no Evangelho de João 

(2) 
A noiva, o rebanho, os muitos grãos e a casa do Pai  

Leitura bíblica: Jo 3:15-16, 29-30; 10:10b, 16; 11:25; 12:24; 14:2-3 

I. O evangelho de João revela que o Cristo todo-inclusivo veio para ser vida 
para nós a fim de que a igreja viesse à existência – Jo 3:15-16; 10:10; 11:25. 

II. A igreja como a noiva é o aumento de Cristo – Jo 3:29-30: 

A. Duas palavras cruciais nos versículos 29 e 30 são noiva e cresça; o crescimento 

no versículo 30 é a noiva no versículo 29.   

B. O aumento de Cristo é produzido por meio da regeneração; sem regeneração, 

Cristo não pode ter uma noiva como o Seu aumento – Jo 3:3, 5-6, 15-16, 29-30: 

1. A regeneração não somente introduz a vida divina nos crentes, mas também 

os torna a noiva coletiva do aumento de Cristo – Jo 3:3, 5-6, 15-16, 29-30. 

2. A regeneração pode ser descrita como a vida divina em ação; o resultado 

desta ação são os filhos de Deus, que possuem vida eterna e constituem a 

noiva de Cristo.    

3. A noiva é uma pessoa coletiva, a igreja, composta de todos os crentes em 

Cristo – 2Co 11:2; Ef 5:25-32; Ap 19:7. 

4. Todos os crentes em Cristo, que são os constituintes da igreja, por fim, serão a 

noiva de Cristo – Ap 21:1, 9-10. 

5. Todos os que foram regenerados são o aumento de Cristo e esse aumento é a 

noiva que se torna o complemento de Cristo.  

III. Cristo é o bom Pastor que deu a Sua vida pelas ovelhas, para que, na vida 
divina, existisse um rebanho e um Pastor – Jo 10:10b, 16: 

A. Como o bom Pastor, o Senhor nos apascenta ao nos alimentar com Ele mesmo e 

Nele mesmo como o pasto – Jo 10:9. 

B. Como o bom Pastor, o Senhor está nos conduzindo, guiando e direcionando na vida 

divina – Jo 10:14. 

C. Sob o apascentar de Cristo como o bom Pastor “haverá um só rebanho, um só 

Pastor” – Jo 10:16: 
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1. O único rebanho significa a única igreja, o único Corpo de Cristo, produzido 
pela vida eterna e divina do Senhor, que Ele transmitiu aos Seus membros 

por meio da Sua morte – Jo 10:16-18; Ef 2:14-16; 3:6.  

2. O Senhor formou os crentes judeus e gentios como um só rebanho (a única 

igreja, o Corpo de Cristo) sob o Seu apascentamento – Jo 10:10-18; Ef 2:14-16; 

3:6. 

IV. Em João 12:24 a igreja está implícita:   

A. Cristo é o único grão de trigo para morte que resulta em ressurreição – Jo 12:24: 

1. Como um grão de trigo, o Senhor Jesus caiu na terra e morreu, a fim de pro-

duzir muito fruto, os muitos grãos. 

2. Os muitos frutos no versículo 24 tornaram-se o aumento de Cristo em ressur-

reição – Jo 20:19; 1Pe 1:3. 

3. O Senhor Jesus, a semente divina, produziu muitos grãos (aqueles que creem 

Nele e O recebem) para se tornarem os Seus muitos membros, que constituem 

a igreja como o Seu Corpo orgânico – Rm 12:4-5. 

B. Os muitos grãos produzidos na ressurreição de Cristo devem ser moídos e mes-

clados como uma farinha, para fazer um pão, o Corpo de Cristo – 1Co 10:17; 

12:12, 27: 

1. Os muitos grãos têm de ser quebrados e moídos a fim de serem mesclados.  

2. Não devemos permanecer como grãos inteiros; temos de ser quebrados e mo-

ídos até nos tornar farinha fina, para sermos mesclados com outros a fim de 

se fazer um pão, o Corpo de Cristo, que se consuma na Nova Jerusalém – Jo 

10:17; 12:12, 27; Ap 21:2. 

V. A casa do Pai, a igreja, é uma incorporação divina e humana do Deus Triúno 
processado e consumado com os Seus eleitos redimidos, regenerados e trans-
formados – Jo 14:2-3, 6, 23: 

A. Em Sua ressurreição o Senhor Jesus reconstruiu o templo de Deus de maneira 

mais ampla, tornando-o coletivo, o Corpo místico de Cristo – Jo 2:19-22: 

1. O corpo de Jesus, o templo, que foi destruído na cruz, era pequeno e fraco, mas 

o Corpo de Cristo em ressurreição é vasto e poderoso – 1Co 3:16-17; Ef 1:22-23. 

2. Desde o dia da Sua ressurreição, o Senhor Jesus tem ampliado o Seu Corpo em 

ressurreição; Ele ainda está trabalhando para a edificação do Seu Corpo sob o 

processo de ressurreição – Jo 2:19-22. 

B. A casa do Pai é uma questão do Deus Triúno, por meio da encarnação, crucifica-

ção e ressurreição, trabalhar-Se nos crentes a fim de ser totalmente mesclado 

com eles para edificá-los como um organismo para Sua habitação e expressão – 

Jo 14:2-3, 23: 

1. A vinda do Senhor introduziu Deus no homem e a Sua ida introduziu o ho-

mem em Deus; por esse vir e ir, Ele edifica a casa de Deus edificando Deus 

no homem e o homem em Deus – Jo 1:14; 10:10b; 14:2-3. 

2. Pelo Espírito e por meio da Sua morte e ressurreição, o Filho de Deus, o Se-

nhor Jesus Cristo, está edificando um organismo, a igreja, que é o Seu Corpo 

e a casa do Pai, produzida pelo mesclar do Deus Triúno com o Seu povo esco-

lhido e redimido – Jo 14:7-24. 


