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MEMORIAL	DAY
de 24 a 27 de maio de 2019

Tema	Geral:
A	EXPERIÊNCIA	DE	CRISTO

Mensagem	#4
Permanecer	em	Cristo	como	Aquele	que	fortalece:	o	segredo	de	experimentar

Cristo

Leitura Bı́blica: Fp 4:12-13; Jo 14:23; 15:4-5; 1Jo 2:27-28; 3:24; 4:13; Ap 21:3, 22

I.	Temos	de	aprender	o	segredo	de	estar	em	Cristo	como	Aquele	que	fortalece:
A. Em Filipenses 4:12-13, Paulo diz: "Sei estar humilhado e sei ter em abundância; em tudo e em todas

as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância
como de passar necessidade. Tudo posso Naquele que me fortalece":

Fp 4:12 Sei estar humilhado e sei ter em abundância; em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto
de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.

Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.

1. A frase aprendi o segredo indica que Paulo estava em uma nova situação, um ambiente novo;
sempre que nos encontramos em um ambiente novo, temos de aprender o segredo de viver
naquele ambiente:

a. Aprendı ́o segredo literalmente signi�ica "fui iniciado"; a metáfora aqui refere-se o fato
de uma pessoa ser iniciada numa sociedade secreta sendo instruıd́a nos seus principios
rudimentares.

b. Após Paulo ser convertido a Cristo, ele foi iniciado em Cristo e no Corpo de Cristo.
c. Então, ele aprendeu o segredo de como tomar Cristo como vida, como viver Cristo, como

engrandecê-Lo, como ganhá-Lo e como ter a vida da igreja; todas essas coisas são os
princıṕios rudimentares.

2. Em tudo quer dizer em cada questão; em todas as coisas quer dizer em todas as questöes;
juntas, essas duas expressöes abrangem todas as coisas no decurso da vida humana.

3. Paulo aprendeu o segredo de experimentar Cristo em tudo e em todo lugar; esse também é o
segredo de termos mais de Cristo acumulado em nós.

4. O segredo em Filipenses 4:13: "Tudo posso Naquele que me fortalece":
Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.

a. Paulo era um homem em Cristo (2Co 12:2), e ele desejava ser encontrado em Cristo
pelos outros; agora, ele declarou que podia fazer tudo Nele, no próprio Cristo que o
fortalecia:

2Co 12:2 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não sei, se fora
do coro, não sei; Deus sabe) foi arrebatado ao terceiro céu.

b. Essa é uma palavra todo-inclusiva e conclusiva da sua experiència de Cristo; é o mesmo
que a palavra do Senhor em João 15:5 acerca do relacionamento orgânico que temos
com Ele: "Sem Mim, nada podeis fazer".

Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito
fruto; porque sem Mim nada podeis fazer.

c. A palavra grega para fortalece signi�ica tornar dinâmico interiormente.
d. Cristo habita em nós (Cl 1:27); Ele nos fortalece, nos torna dinâmicos a partir do

interior, não a partir do exterior; por meio desse fortalecimento interior, Paulo tudo
podia em Cristo.

Cl 1:27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os
gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória,

e. Paulo estava totalmente na religião judaica, sob a lei, e sempre era encontrado pelos
outros na lei, mas, na sua conversão, ele foi transferido da lei e da sua religião antiga
para Cristo, e se tornou "um homem em Cristo" - 2Co 12:2.
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2Co 12:2 Conheço um homem em Cristo que há catorze anos (se no corpo, não sei, se fora
do coro, não sei; Deus sabe) foi arrebatado ao terceiro céu.

f. Agora, ele esperava ser achado em Cristo por todos os que o observavam: os judeus, os
anjos e os demônios; isso indica que ele aspirava ter todo seu ser imerso e saturado com
Cristo para que todos os que o observassem pudessem encontrá-lo totalmente em
Cristo; somente quando formos achados em Cristo, Ele será expressado e engrandecido -
Fp 3:9a; 1:20.

Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é
mediante a fé em Cristo; a justiça que procede de Deus, baseada na fé;

Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei
envergonhado; antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será
engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.

B. Por um lado, pelo fortalecimento de Cristo, podemos viver uma vida contente (Fp 4:11-12); por
outro, pelo fortalecimento de Cristo, podemos ser verdadeiros, respeitáveis, justos, puros, amaveis e
de boa fama (v. 8).

Fp 4:11 Não digo isso por causa da necessidade, pois aprendı́ a viver contente em toda e qualquer situação.
Fp 4:12 Sei estar humilhado e sei ter em abundância; em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto

de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade.

C. A palavra de Paulo sobre Cristo como Aquele que fortalece aplica-se especi�icamente a Cristo nos
fortalecer para O vivermos como nossas virtudes humanas e, assim, O engrandecermos em Sua
grandiosidade ilimitada; viver uma vida dessas virtudes é muito mais di�icil que fazer uma obra
cristã.

II.	Aprender	o	segredo	de	estar	em	Cristo	como	Aquele	que	nos	fortalece	é	aprender	o
segredo	de	permanecer	em	Cristo;	permanecer	em	Cristo	é	habitar	Nele,	permanecer	em
comunhão	com	Ele,	a	�im	de	experimentarmos	e	desfrutarmos	o	fato	de	Ele	permanecer
em	nós	-	Jo	15:4-5;	1Jo	2:27:

Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se
não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.

Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem
Mim nada podeis fazer.

1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que Dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém
vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é
mentira, e como ela vos ensinou, permanecei Nele.

A. Permanecer em Cristo é viver na Trindade Divina, tomando Cristo como nossa habitação - 1Jo 2:6,24,
27-28; 3:6, 24; 4:13:

1Jo 2:6 Aquele que diz que permanece Nele deve também andar assim como Ele andou.
1Jo 2:24 Quanto a vós, permaneça em vós o que ouvistes desde o princı́pio. Se permanecer em vós o que

ouvistes desde o princı́pio, vós também permanecereis no Filho e no Pai.
1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que Dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que

alguém vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, permanecei Nele.

1Jo 2:28 Agora, pois, �ilhinhos, permanecei Nele, para que, quando Ele se manifestar, tenhamos con�iança e
Dele não nos afastemos envergonhados na Sua vinda.

1Jo 3:6 Todo aquele que permanece Nele não vive pecando; todo aquele que vive pecando não O viu nem
O conheceu.

1Jo 3:24 E aquele que guarda os Seus mandamentos permanece Nele, e Ele nele. E nisto sabemos que Ele
permanece em nós: pelo Espı́rito que nos deu.

1Jo 4:13 Nisto sabemos que permanecemos Nele, e Ele em nós: em que nos deu do Seu Espı́rito.

1. Permanecer em Cristo é permanecer no Filho e no Pai (2:24); isso é permanecer e habitar no
Senhor (Jo 15:4-5).

Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si
mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.

Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto;
porque sem Mim nada podeis fazer.

2. Permanecer em Cristo é permanecer na comunhão da vida divina e andar na luz divina, ou
seja, permanecer na luz divina - 1Jo 1:2-3, 6-7; 2:10.

1Jo 1:2 (E a vida se manifestou, e nos a temos visto, e dela testi�icamos e vos anunciamos a vida
eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada)
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1Jo 1:3 O que temos visto e ouvido anunciamos tambem a vos, para que vos tambem tenhais
comunhao conosco; e, de fato, a nossa comunhao eh com Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo.

1Jo 1:6 Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não
praticamos a verdade.

1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o
sangue de Jesus, Seu Filho, nos puri�ica de todo pecado.

1Jo 2:10 Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nehum motivo de tropeço.

B. Termos Cristo permanecendo em nós é vivermos com a Trindade Divina: ter a presença de Cristo
como nosso desfrute para Ele ser um conosco, com cada parte nossa e com cada aspecto do nosso
viver - Mt 1:23; 18:20; 28:20; 2Tm 4:22; 2Co 2:10; 1Co 7:24:

Mt 1:23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um �ilho, e O chamarão pelo nome de Emanuel (que,
traduzido, signi�ica: Deus conosco).

Mt 18:20 Pois onde estão dois ou três reunidos em Meu nome, ali estou no meio deles.
Mt 28:20 ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que Eu estou convosco

todos os dias até a consumação da era.
2Tm 4:22 O Senhor seja com o teu espı́rito. A graça seja convosco.
2Co 2:10 Mas a quem perdoais alguma coisa,eu também perdôo; pois também o que tenho perdoado, se

alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós na pessoa de Cristo;
1Co 7:24 Irmãos, cada um permaneça diante de Deus no estado em que foi chamado.

1. Ter Cristo permanecendo em nós e ter as palavras de Cristo permanecendo em nós para gerar
fruto que permanece a �im de glori�icar o Pai - Jo 15:7-8, 16.

Jo 15:7 Se permanecerdes em Mim e as Minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes, e vos será feito.

Jo 15:8 Nisto é glori�icado Meu Pai, em que deis muito fruto; e assim vos tornareis Meus
discı́pulos.

Jo 15:16 Não fostes vós que Me escolhestes; pelo contrário, Eu vos escolhi, e vos designei para que
vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça; a �im de que o que pedirdes ao Pai em Meu
nome, Ele vos conceda.

2. Ter Cristo permanecendo em nós é ter o Espıŕito da realidade como a presença do Deus Triúno
permanecendo em nós - Jo 14:17.

Jo 14:17 o Espı́rito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não O vê, nem O conhece;
vós O conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.

III.	Precisamos	permanecer	em	Cristo	como	nosso	Rei	e	como	nossa	morada	real	para	que	Ele
permaneça	em	nós	a	�im	de	nos	tornar	Sua	rainha	e	Seu	palacio	real,	Sua	igreja	gloriosa	-
Sl	45:13,	8;	Jo	15:4-5;	Ef	5:27;	Ap	22:5;	Rm	5:17;	cf.	Ct	6:4:

Sl 45:13 Toda formosura é a �ilha do Rei no interior do palácio; a sua vestidura é recamada de ouro.
Sl 45:8 Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia; de palácios de mar�im ressoam instrumentos de

cordas que te alegram.
Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se

não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem

Mim nada podeis fazer.
Ef 5:27 a �im de apresentar a igreja a Si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga nem qualquer coisa semelhante,

mas santa e sem defeito.
Ap 22:5 E não haverá mais noite; e não precisarão de luz de lâmpada nem da luz do sol, porque o Senhor Deus

brilhará sobre eles; e reinarão pelos séculos dos séculos.
Rm 5:17 Pois se, pela ofensa de um só, a morte reinou por meio de um só, muito mais os que recebem a

abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de Um só: Jesus Cristo.
Ct 6:4 Formosa és, querida minha, como Tirza, aprazı́vel como Jerusalém, formidável como um exército com

bandeiras.

A. Permanecer em Cristo é permanecer Nele, o Deus eterno, como nosso Senhor, vivendo Nele e
tomando-O como nosso tudo - Jo 15:4-5; 1Jo 4:15-16; Ap 21:22; Dt 33:27a; Sl 90:1-17.

Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si
mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.

Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem Mim nada podeis fazer.

1Jo 4:15 Todo aquele que confessar que Jesus é o FIlho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus.
1Jo 4:16 E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que
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permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele.
Ap 21:22 Nela nao vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Dt 33:27 O Deus eterno é a tua habitação e, por baixo de ti, estende os braços eternos; ele expulsou o

inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o.
Sl 90:1 Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração.
Sl 90:2 Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu

és Deus.
Sl 90:3 Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai, �ilhos dos homens.
Sl 90:4 Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigı́lia da noite.
Sl 90:5 Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que �loresce de madrugada;
Sl 90:6 de madrugada, viceja e �loresce; à tarde, murcha e seca.
Sl 90:7 Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados.
Sl 90:8 Diante de ti puseste as nossas iniqüidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos.
Sl 90:9 Pois todos os nossos dias se passam na tua ira; acabam-se os nossos anos como um breve

pensamento.
Sl 90:10 Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; neste caso, o melhor

deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos.
Sl 90:11 Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?
Sl 90:12 Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio.
Sl 90:13 Volta-te, SENHOR! Até quando? Tem compaixão dos teus servos.
Sl 90:14 Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos

os nossos dias.
Sl 90:15 Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens a�ligido, por tantos anos quantos suportamos a

adversidade.
Sl 90:16 Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus �ilhos, a tua glória.
Sl 90:17 Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus; con�irma sobre nós as obras das nossas mãos, sim,

con�irma a obra das nossas mãos.

B. Temos de permanecer em Deus, vivendo Nele a cada minuto, pois fora Dele há pecados e a�iiçöes - Sl
90:3-11; Jo 16:33.

Sl 90:3 Tu reduzes o homem ao pó e dizes: Tornai, �ilhos dos homens.
Sl 90:4 Pois mil anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigı́lia da noite.
Sl 90:5 Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que �loresce de madrugada;
Sl 90:6 de madrugada, viceja e �loresce; à tarde, murcha e seca.
Sl 90:7 Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados.
Sl 90:8 Diante de ti puseste as nossas iniqüidades e, sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos.
Sl 90:9 Pois todos os nossos dias se passam na tua ira; acabam-se os nossos anos como um breve

pensamento.
Sl 90:10 Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou, em havendo vigor, a oitenta; neste caso, o melhor

deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos.
Sl 90:11 Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido?
Jo 16:33 Essas coisas vos tenho dito para que em Mim tenhais paz. No mundo tendes a�lição; mas tende

bom ânimo, Eu vencı́ o mundo.

C. Tomar Deus como nossa habitação, nossa habitação eterna, é a experiència de Deus mais elevada e
plena - Sl 91:1-16.

Sl 91:1 O que habita no esconderijo do Altı́ssimo e descansa à sombra do Onipotente
Sl 91:2 diz ao SENHOR: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem con�io.
Sl 91:3 Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Sl 91:4 Cobrir-te-á com as suas penas, e, sob suas asas, estarás seguro; a sua verdade é pavês e escudo.
Sl 91:5 Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia,
Sl 91:6 nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Sl 91:7 Caiam mil ao teu lado, e dez mil, à tua direita; tu não serás atingido.
Sl 91:8 Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ı́mpios.
Sl 91:9 Pois disseste: O SENHOR é o meu refúgio. Fizeste do Altı́ssimo a tua morada.
Sl 91:10 Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda.
Sl 91:11 Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
Sl 91:12 Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra.
Sl 91:13 Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente.
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Sl 91:14 Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei; pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome.
Sl 91:15 Ele me invocará, e eu lhe responderei; na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o

glori�icarei.
Sl 91:16 Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.

IV.	Permanecer	em	Cristo	tomando-O	como	nossa	habitação	e	permitir	que	Ele	habite	em	nós
tomando-nos	como	Sua	habitação	é	viver	na	realidade	da	incorporação	universal	do
Deus	Triúno	processado	e	consumado	com	os	crentes	redimidos	e	regenerados	-	Jo	14:2,
10-11,	17,	20,	23:

Jo 14:2 Na casa de Meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, Eu vos teria dito; pois vou preparar-vos lugar.
Jo 14:10 Não crês que Eu estou no Pai e o Pai está em Mim? As palavras que Eu vos digo, não as falo por Mim

mesmo; mas o Pai, que permanece em Mim, faz as Suas obras.
Jo 14:11 Crede-Me que Eu estou no Pai, e o Pai em Mim; se não, crede ao menos por causa das próprias obras.
Jo 14:17 o Espı́rito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não O vê, nem O conhece; vós O

conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós.
Jo 14:20 Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou em Meu Pai, e vos em mim, e Eu em vós
Jo 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguem Me ama, guardará a Minha palavra; e Meu Pai o amará, e viremos a ele e

faremos morada juntamente com ele.

A. A Nova Jerusalém é a incorporação �inal do Deus Triúno processado e consumado com a igreja
tripartida regenerada, santi�icada, renovada, transformada, conformada e glori�icada - Ap 21:3, 22.

Ap 21:3 E ouvi uma forte voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens; Ele
habitará com eles. Eles serão Seus povos, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus.

Ap 21:22 Nela nao vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.

B. A Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus e o centro do tabernáculo é Cristo como o maná
escondido; a maneira de ser incorporado nessa incorporação universal divina e humana, a habitação
mutua de Deus e o homem, é comer Cristo como o maná escondido - Ap 21;3; E� x 16:32-34; Hb 9:4; Ap
2:17.

Ex 16:32 Disse Moisés: Esta é a palavra que o SENHOR ordenou: Dele encherás um gômer e o guardarás
para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei
do Egito.

Ex 16:33 Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso, mete nele um gômer cheio de maná e coloca-o
diante do SENHOR, para guardar-se às vossas gerações.

Ex 16:34 Como o SENHOR ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do Testemunho para o guardar.
Hb 9:4 tendo um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual

estavam um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que �loresceu, e as tábuas da aliança,
Ap 2:17 Quem tem ouvidos, ouça o que o Espı́rito diz às igrejas: Ao vencedor, Eu lhe darei do maná

escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, o qual
ninguém conhece, exceto aquele que o recebe.

V.	Ao	amar	Cristo,	permanecemos	Nele	para	que	Ele	permaneça	em	nós	-	Jo	14:21,	23:
Jo 14:21 Aquele que tem os Meus mandamentos e os guarda, esse é o que Me ama; e aquele que me ama, será

amado por Meu Pai, e Eu o amarei e Me manifestarei a ele.
Jo 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguem Me ama, guardará a Minha palavra; e Meu Pai o amará, e viremos a ele e

faremos morada juntamente com ele.

A. Quando amamos o Senhor Jesus, Ele manifesta-Se a nós e o Pai vem com Ele para fazer morada
conosco para o nosso desfrute; essa morada é uma morada mútua, na qual o Deus Triúno habita em
nós e nós habitamos Nele - Jo 14:23.

Jo 14:23 Respondeu-lhe Jesus: Se alguem Me ama, guardará a Minha palavra; e Meu Pai o amará, e viremos
a ele e faremos morada juntamente com ele.

B. Quanto mais amarmos o Senhor, mais teremos Sua presença e quanto mais estivermos na Sua
presença, mais desfrutaremos tudo que Ele é para nós; a restauração do Senhor é uma restauração de
amar o Senhor Jesus - 1Co 2:9-10; Ef 6:24. Permanecemos em Cristo para que Ele permaneça em nós
cuidando do ensinamento interior da unção todo-inclusiva - 1Jo 2:27:

1Co 2:9 Mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em
coração humano o que Deus preparou para aqueles que O amam.

1Co 2:10 A nós, porém, Deus o revelou pelo Espı́rito; porque o Espı́rito esquadrinha todas as coisas, até
mesmo as profundezas de Deus.

Ef 6:24 A graça seja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo em incorruptibilidade.
1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que Dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que

alguém vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
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verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, permanecei Nele.

VI.	Permanecemos	em	Cristo	para	que	Ele	permaneça	em	nós	cuidando	do	ensinamento
interior	da	unção	todo-inclusiva	-	1Jo	2:27:

1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que Dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém
vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é
mentira, e como ela vos ensinou, permanecei Nele.

A. Permanecemos na comunhão divina com Cristo, experimentando a puri�icação do sangue do Senhor
e a aplicação ao nosso interior do Espirito que unge - Jo 15:4-5; 1Jo 1:5, 7; 2:20, 27.

Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si
mesmo se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.

Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque
sem Mim nada podeis fazer.

1Jo 1:5 E a mensagem que temos ouvido Dele e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e Nele nao há
treva alguma.

1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o sangue de
Jesus, Seu Filho, nos puri�ica de todo pecado.

1Jo 2:20 E vós tendes a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento.
1Jo 2:27 E quanto a vós, a unção que Dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que

alguém vos ensine; mas, como a Sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é
verdadeira, e não é mentira, e como ela vos ensinou, permanecei Nele.

B. Cristo como a Cabeça é o Ungido e Aquele que unge, e nós somos os Seus membros desfrutando-O
como a unção interior para o cumprimento do Seu propósito - Hb 1:9; 3:14; 2Co 1:21-22.

Hb 1:9 Amaste a justiça e odiaste a iniquidade; por isso Deus, o Teu Deus, Te ungiu com o óleo de
intensa alegria, mas do que a Teus companheiros";

Hb 3:14 pois temos nos tornado companheiros de Cristo, se, de fato, conservarmos �irme, até o �im, a
con�iança que tivemos desde o princı́pio -

2Co 1:21 Mas Aquele que nos une �irmemente convosco a Cristo e nos ungiu é Deus.
2Co 1:22 que também nos selou e nos deu como garantia o Espı́rito em nosso coração.

C. A unção, como o mover e trabalhar do Espirito composto em nós, unge-nos interiormente com Deus a
�im de sermos saturados com Deus, O possuirmos e entendermos Sua mente; a unção comunica a
mente de Cristo como a Cabeça do Corpo aos Seus membros por meio da sensação interior, a
consciência interior, de vida - Sl 133-1:3; 1Co 2:16; Rm 8:6, 27.

1Co 2:16 Pois quem coheceu a mente do Senhor, para que possa instruı́-Lo? Nós, porém, temos a mente de
Cristo.

Rm 8:6 Pois a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no espı́rito é vida e paz.
Rm 8:27 E Aquele que esquadrinha os coraçoes sabe qual é mente do Espı́rito, porque Ele intercede pelos

santos segundo Deus.

D. Quando o Cabeça quer que um membro do Corpo se mova, Ele ordena por meio da unção interior e,
ao cedermos à unção, a vida �lui livremente do Cabeça para nós; se resistirmos à unção, nosso
relacionamento com o Cabeça é interrompido e o �iuir da vida em nós para - C1 2:19.

E. O ensinamento da unção do Espirito não tem nada a ver com certo e errado; é uma sensação interior
de vida - At 16:6-7; 2Co 2:13.

At 16:6 E passaram pela região da Frı́gia e Galácia, tendo sido impedidos pelo Espı́rito Santo de falar a
palavra na A� sia,

At 16:7 e, tendo chegado a Mı́sia, tentavam ir para Bitı́nia, mas o Espı́rito de Jesus não permitiu.
2Co 2:13 não tive descanso no meu espı́rito, porque não encontrei o meu irmão Tito; mas, depedindo-me

deles, parti para a Macedônia.

F. Se a nossa vida natural for tratada pela cruz e se nos submetermos ao encabeçamento de Cristo e
vivermos a vida do Corpo, teremos a unção do Espirito e desfrutaremos da comunhão do Corpo - Ef
4:3-6, 15-16.

Ef 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Espı́rito no vı́nculo da paz:
Ef 4:4 Um só Corpo e um só Espirito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso

chamamento.
Ef 4:5 um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
Ef 4:6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e está em todos.
Ef 4:15 mas, apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo Naquele que é a Cabeça, Cristo,
Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico suprimento e por

meio da operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio Corpo para a
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edi�icação de si mesmo em amor.

VII.	Permanecemos	em	Cristo	para	que	Ele	permaneça	em	nós	ao	"ligarmos"	a	lei	do	Espírito
da	vida	em	nosso	espírito	-	Rm	8:2,	4:

Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Rm 8:4 a �im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo

o espı́rito.

A. O Senhor permanecer em nós e nós permanecermos Nele é uma questão de Ele ser o Espirito que dá
vida em nosso espıŕito; por meio do Espirito abundante e imensurável em nosso espıŕito, sabemos
com plena certeza que nós e Deus somos um e que permanecemos um no outro - 1Co 15:45b; Rm
8:16; 1Co 6:17; Fp 1:19; Jo 3:34;1Jo 3:24;4:13.

1Co 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão
tornou-se Espı́rito que dá vida.

Rm 8:16 O próprio Espı́rito testi�ica com o nosso espı́rito que somos �ilhos de Deus.
1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do

Espı́rito de Jesus Cristo,
Jo 3:34 Pois Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Ele não dá o Espı́rito por medida.
1Jo 3:24 E aquele que guarda os Seus mandamentos permanece Nele, e Ele nele. E nisto sabemos que Ele

permanece em nós: pelo Espı́rito que nos deu.
1Jo 4:13 Nisto sabemos que permanecemos Nele, e Ele em nós: em que nos deu do Seu Espı́rito.

B. A maneira de permanecer em Cristo como Aquele que fortalece a �im de que Ele seja ativado em nós
como o Deus que age interiormente, a lei do Espirito da vida, é regozijar sempre, orar sem cessar e
em tudo dar graças - Fp 4:13; 2:13; 1Ts 5:16-18; Cl 3:17.

Fp 4:13 Tudo posso Naquele que me fortalece.
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
1Ts 5:16 Regozivai-vos sempre,
1Ts 5:17 orai sem cessar,
1Ts 5:18 em tudo dai graças; pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Cl 3:17 E tudo o que �izerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando

graças a Deus Pai por meio Dele.

VIII.	Permanecemos	em	Cristo	a	�im	de	que	Ele	permaneça	em	nós	ao	lidarmos	com	a	palavra
constante	nas	Escrituras,	que	está	fora	de	nós,	e	a	palavra	presente	como	o	Espirito,	que
está	em	nós	-	Jo	5:39-40;	6:63;	2Co	3:6;	Ap	2:7:

Jo 5:39 Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testi�icam de Mim.
Jo 5:40 Contudo, não quereis vir a Mim para terdes vida.
Jo 6:63 O Espirito é o que dá vida; a carne para nada aproveita; as palavras que Eu vos tenho dito são espirito e

são vida.
2Co 3:6 o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, ministros não da letra, mas do

Espı́rito; porque a letra mata; mas o Espı́rito dá vida.
Ap 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o espı́rito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore

da vida, que está no paraı́so de Deus.

A. Por meio da palavra exterior, escrita, temos a explicação, de�inição e expressão do Senhor misterioso,
e, por meio da palavra viva, interior, temos a experiencia de permanecer em Cristo e a presença do
Senhor prático - Ef 5:26; 6:17-18.

Ef 5:26 para santi�icá-la, puri�icando-a pelo lavar da água na palavra,
Ef 6:17 E recebei o capacete da salvação e a espada do Espı́rito, o qual é a palavra de Deus,
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo em espı́rito e para isto vigiando com

toda perseverança e súplica por todos os santos.

B. Se permanecermos na palavra constante e escrita do Senhor, Sua palavra instantánea e viva
permanecerá em nós - Jo 8:31; 15:7; 1Jo 2:14.

Jo 8:31 Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido Nele: Se vós permanecerdes na Minha palavra,
sereis verdadeiramente Meus discı́pulos;

Jo 15:7 Se permanecerdes em Mim e as Minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes,
e vos será feito.

1Jo 2:14 Pais, eu vos escrevi porque conheceis Aquele que é desde o princı́pio.Jovens, eu vos escrevı́
porque sois fortes, e as palavra de Deus permanece em vós, e vencestes o maligno.
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C. Permanecemos Nele e Suas palavras permanecem em nós a �im de falarmos Nele e Ele falar em nós
para a edi�icação de Deus no homem e do homem em Deus - Jo 15:7; 2Co 2:17; 13:3; 1Co 14:4b.

Jo 15:7 Se permanecerdes em Mim e as Minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes, e vos será feito.

2Co 2:17 Porque não estamos, como muitos, adulterando a palavra de Deus para ter lucro; mas em Cristo é
que falamos diante de Deus, com sinceridade e da parte de Deus.

2Co 13:3 visto que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, ante´s
e poderoso em vós.

1Co 14:4 O que fala em outra lı́ngua edi�ica a si mesmo, mas o que profetiza edi�ica aigreja.


