
Conferência Regional em Sumaré - SP
de 9 a 10 de novembro de 2019

Tema Geral:
O NOVO HOMEM CUMPRE O PROPÓSITO DE DEUS AO CRIAR O HOMEM

Mensagem #2
A criação e a produção do novo homem

Leitura Bı́blica: Ef 1:9, 11; 3:9; 2:15-16; 4:22-24

I. "Os cooperadores e os presbíteros, que tomam a liderança na restauração do Senhor têm
de entender que a restauração do Senhor está sobre os seus ombros. A restauração será
aquilo que eles forem" (A esfera divina e mística, pg. 24):

A. "Estou bastante preocupado com todos os cooperadores e presbı́teros. Pode ser que um bom número
deles não tenha o entendimento completo do que a restauração do Senhor é" (p. 17).

B. "Em relação à restauração atual do Senhor, espero que nenhum de vocês seja limitado por sua velha
teologia ou velho entendimento sobre a restauração" (p. 18).

C. Nos últimos dias desta era, antes que o Senhor retorne, temos de ter a visão do único Corpo e do novo
homem - 1Co 12:12; Ef 4:4; 2:15-16; 4:24.

D. A igreja, o Corpo de Cristo, é o novo homem para cumprir o propósito eterno de Deus - Ef 1:9, 11; 3:9;
Rm 8:29; 2Tm 1:9; Ef 2:15-16; 4:22-24:

1. A ênfase da igreja ser o Corpo de Cristo está na vida, enquanto a ênfase da igreja ser o novo
homem está na pessoa.

2. Como o Corpo de Cristo, a igreja precisa de Cristo como vida; como o novo homem, a igreja
precisa de Cristo como sua pessoa.

E. A Bı́blia revela que o novo homem é um homem coletivo, universal - Ef 2:15; 4:24; Cl 3:10-11:

1. Nós, os crentes em Cristo, somos todos um com Cristo para sermos o novo homem; assim, todos
nós somos partes, componentes, do novo homem coletivo.

2. O novo homem é um homem-Deus coletivo, a somatória de todos os homens-Deus; quando
juntamos todos os homens-Deus, temos o novo homem.

II. O novo homem como o poema, a obra-prima de Deus, foi criado por meio da morte de
Cristo na cruz - Ef 2:10, 15-16:

A. Temos de prestar atenção a duas frases no versı́culo 15: na Sua carne e em Si mesmo:

1. Na sua carne, Cristo acabou com todas as coisas negativas no universo: Satanás, o diabo, o
inimigo de Deus (Hb 2:14); o pecado (Rm 8:3; Jo 1:29); a carne do homem caı́do (Gl 5:24); o
mundo, o cosmos, o sistema maligno de Satanás (Jo 12:31); a velha criação representada pelo
velho homem (Rm 6:6); e as ordenanças da lei que causam separação (Ef 2:15).

2. Em Si mesmo como a esfera, o elemento e a essência, Cristo criou dos judeus e dos gentios um
só novo homem:

a. Cristo é não somente o Criador do novo homem, a igreja, mas também é a esfera na qual o
novo homem foi criado, e o elemento e a essência com os quais o novo homem foi criado.

b. Ele é o próprio elemento e essência do novo homem, tornando a natureza divina de Deus
uma entidade com a humanidade - cf. Cl 3:10-11.

B. Ao criar o novo homem, primeiro o nosso homem natural foi cruci icado por Cristo e, depois, por meio
do cruci icar do velho homem, Cristo dispensou o elemento divino a nós, nos tornando uma nova
entidade, uma nova invenção de Deus - Rm 6:6; 2Co 5:17.
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C. O novo homem criado por meio da morte criadora de Cristo equivale ao Corpo formado na
ressurreição e ascensão de Cristo; portanto, um só novo homem e o Corpo são sinônimos e podem ser
usados alternadamente - Ef 2:15-16; Cl 2:19; 3:10-11.

III. Na cruz, Cristo criou o novo homem em Si mesmo abolindo em Sua carne a lei dos
mandamentos que consistia em ordenanças, a parede de separação - Ef 2:14-15a:

A. A lei falada em 2:15 não é a lei dos mandamentos morais, mas a lei dos mandamentos rituais, assim
como as ordenanças da circuncisão, de guardar o sábado e de comer certos alimentos.

B. Ordenanças são formas ou maneiras de viver e adorar, que criam inimizade e divisão:

1. Na cruz, Cristo aboliu todos os regulamentos quanto ao viver e adoração, regulamentos que têm
dividido as nações - Ef 2:15; Cl 2:14.

2. Desde Babel, a humanidade tem sido dividida por ordenanças quanto à maneira de viver e
adorar; na economia de Deus na vida da igreja, temos de vencer Babel - Gn 11:1-9.

3. Por causa da queda do homem há muitas ordenanças, costumes, hábitos, maneiras de viver e
adorar; todas essas diferenças entre as pessoas dividiram, espalharam e confundiram a
humanidade.

4. Um dos principais elementos das ordenanças é a lıńgua; a nossa lı́ngua pode tornar-se uma
ordenança:

a. No dia de Pentecostes as divisões causadas pela lı́ngua foram superadas e a igreja como o
novo homem veio à existência - At 2:1-11.

b. Se pudermos vencer a di iculdade apresentada pela lı́ngua, grande parte dos nossos
problemas com sobre ordenanças será resolvido - At 6:1 e nota de rodapé 1.

IV. Quanto mais estivermos no espírito mesclado, no mesclar do Espírito divino com o espírito
humano, mais seremos libertados das ordenanças a im de produzir o novo homem - Ef
2:18, 22; 4:23-24; 6:18:

A. A cruz aboliu as ordenanças a im de dar lugar ao Espı́rito, no qual temos acesso ao Pai - Ef 2:18:

1. Se temos ordenanças, não temos o Espı́rito, mas se temos o Espı́rito, não devemos ter
ordenanças:

a. A vida da igreja não consiste em ordenanças, mas no Espı́rito vivo.
b. A igreja é a reprodução do Espı́rito - Zc 4:2-6.
c. "Se não há Espı́rito, não há igreja. Mais Espı́rito, mais igreja" - 1Co 12:13; Ef 4:4.

2. Enquanto não estivermos no Espı́rito, tudo que izermos será uma ordenança - cf. 2Co 3:6.
B. "Nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o que importa é ser uma nova criação" -

Gl 6:15:

1. A única coisa que importa no novo homem é a nova criação, a obra-prima da vida com a
natureza divina - Gl 6:15; Ef 2:10.

2. Ser uma nova criação é ter Cristo trabalhado em nós - Ef 3:16-17.

3. Quando Cristo é tornado real por meio do Espı́rito em nosso espı́rito, nos tornamos a nova
criação, o novo homem - Gl 6:18; Ef 4:23-24.

V. A meta da restauração do Senhor é produzir o novo homem - Ef 2:15; 4:22-24; Cl 3:10-11:
A. O que estava dividido e espalhado no velho homem é restaurado no novo homem - Gn 11:5-9; At

2:5-12; Cl 3:10-11:

1. No velho homem, o homem estava dividido e espalhado; no novo homem, o homem está
agrupado e tornou-se um.

2. No mundo, quanto mais diferente e individualista a pessoa é, melhor; isso é contrário à
economia de Deus, que é agrupar e tornar um.

3. Nos despir do velho homem é nos despir do homem dividido e espalhado; nos revestir do novo
homem é nos revestir do novo homem agrupado - Ef 4:22, 24.

B. Cristo deve ser nossa única fonte; não devemos permitir que coisa alguma da nossa origem, cultura ou
nacionalidade seja nossa fonte - cf. Cl 3:10-11:
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1. As pessoas do mundo consideram as diferenças culturais uma fonte de prestı́gio; nosso único
prestı́gio agora é Cristo e a unidade genuı́na.

2. Se estivermos dispostos a abandonar nosso orgulho cultural, o Senhor poderá ter a vida
adequada da igreja.

C. O que o Senhor tem feito e está fazendo em Sua restauração é produzir o novo homem com Ele mesmo
como a vida e a pessoa para a expressão de Deus - Ef 3:17-19; Cl 3:4, 10-11.

D. O novo homem introduzirá o reino de Deus e trará Cristo, o Rei, de volta para esta terra - Ap 11:15.
E. Agora é a hora de Deus cumprir o Seu propósito de aperfeiçoar o novo homem, que virá à plena

existência na terra - Ef 4:11-13, 24:

1. A situação mundial tem sido levantada tendo o novo homem como meta.

2. Tudo que o Senhor está fazendo na era presente é para introduzir a existência prática do novo
homem.

3. Por causa dos avanços na tecnologia, agora é possıv́el que os santos em cada localidade, nas
circunstâncias em que se encontram, tornem-se o novo homem na realidade e na prática.

F. Quando o novo homem for aperfeiçoado, essa será a hora do Senhor voltar e o novo homem
aperfeiçoado será a noiva - Ap 19:7.

3 of 6 28/10/2019 18:48


