
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 #3
Tomar Cristo como nossa pessoa para o novo homem

Leitura Bı́blica: Ef 2:15; 4:22-24; 3:17a; Cl 1:27; 3:4, 10-11; Gl 2:20

I. Para o novo homem, todos precisamos tomar Cristo como nossa pessoa - Ef 2:15; 3:17a:
A. No novo homem há somente uma pessoa: Cristo - Ef 3:17a; 4:24.
B. Temos de ver que a igreja é o novo homem e que nesse novo homem não há lugar para nós, pois Cristo

é tudo - Cl 3:10-11.
C. Cristo está em todos nós como uma pessoa; portanto, todos temos somente uma pessoa - Gl 2:20; Cl

1:27; Ef 3:17a.
D. No novo homem, todos nós somos apenas um homem; o requisito de todos serem um só novo homem

é extremamente elevado - Cl 3:10-11.
E. O novo homem não se refere a membros (Rm 12:4-5), mas à pessoa; portanto, todos temos de

perguntar: "Quem é a minha pessoa, eu ou o Senhor Jesus?"
F. Deus se importa se vivemos por Cristo e tomamos Cristo como nossa pessoa - Jo 6:57b; Fp 1:21a; Cl

3:4; Ef 3:17a:

1. Não somente devemos comer as riquezas de Cristo a im de ingeri-las e assimilá-las; também
devemos permitir que Cristo seja nossa pessoa - Ef 3:8, 17a.

2. Devemos tomar Cristo não somente como nossa vida, mas também como nossa pessoa.

II. Para a existência prática do novo homem, a pessoa total do velho homem deve ser rejeitada
e devemos viver por nossa nova pessoa - Rm 6:6; Gl 2:20; Ef 4:22-24; 3:17a:

A. Percebendo que a nossa pessoa antiga foi cruci icada, não devemos mais viver naquela pessoa, por
meio dela e com ela - Rm 6:6.

B. Temos de negar nossa pessoa antiga ("o velho homem" e "o homem exterior") e viver pela nossa nova
pessoa ("o homem interior") - Ef 4:22; Cl 3:9; 2Co 4:16; Ef 3:16.

C. Nosso padrão como cristãos não deve ser certo ou errado, bom ou mau, mas uma pessoa; a questão
principal não é o que estamos fazendo, mas quem está fazendo.

D. Não devemos cuidar de ajustar nosso comportamento exterior, mas devemos cuidar da substituição
interior da velha pessoa pela nova - Gl 2:20.

III. Quando vivermos nossa vida tomando Cristo como nossa pessoa, especialmente ao tomar
decisões, nosso viver será o viver do novo homem - Jo 4:34; 5:30; 6:38; 17:4; Rm 15:32; Tg
4:13-15:

A. Enquanto o Corpo está se movendo, o novo homem é para o viver, e oitenta a noventa por cento do
nosso viver consiste em tomar decisões - Fp 1:21-26.

B. No novo homem, tomamos Cristo como nossa pessoa para fazer planos e decidir como devemos viver -
Rm 15:32.

C. Temos de viver no novo homem tomando Cristo como nossa pessoa, com Ele tomando todas as
decisões em nós.

D. Se tomarmos Cristo como nossa pessoa, não decidiremos nada em nossa vida por nós mesmos - Fm
1:14:

1 of 5 28/10/2019 18:50



1. Uma vez que vemos que somos parte do novo homem, não poderemos decidir as coisas
simplesmente por nós mesmos.

2. Uma vez que somos parte do novo homem, nossas decisões e nosso viver não devem ser nossos;
eles devem ser a decisão e viver do novo homem coletivo; esse é o requisito supremo.

3. O viver do novo homem é um viver coletivo; portanto, nossas decisões são decisões coletivas e
não pessoais - 1Co 4:17.

4. Temos de ver que somos um Corpo coletivo e um novo homem coletivo, e que tanto o nosso
viver quanto o nosso mover são coletivos - 1Co 12:12; Rm 12:4-5.

IV. Paulo é um modelo de tomar Cristo como nossa pessoa para o novo homem - 1Tm 1:16:
A. "Quando Deus (...) se agradou em revelar Seu Filho em mim" - Gl 1:15a, 16a:

1. Nada é mais agradável a Deus que o desvendar da pessoa viva do Filho de Deus.

2. Temos de ser introduzidos em um estado onde estamos cheios da revelação do Filho de Deus e,
portanto, nos tornamos uma nova criação com Cristo vivendo em nós.

B. "Estou cruci icado com Cristo; logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim" - Gl 2:20a:

1. Paulo não disse que a vida de Cristo vivia nele, mas que Cristo, a pessoa, vivia nele.

2. A economia de Deus é que o "eu" seja cruci icado na morte de Cristo e que Cristo viva em nós
em Sua ressurreição.

C. "Meus ilhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós" - Gl 4:19:

1. Ter Cristo formado em nós é ter Cristo plenamente crescido em nós.

2. Cristo nasceu em nós; Ele agora vive em nós e será formado em nós quando amadurecermos.
D. "Para que Cristo habite no vosso coração pela fé" - Ef 3:17a:

1. Deus Pai está exercitando Sua autoridade por meio de Deus Espı́rito para nos fortalecer no
homem interior para que Deus Filho habite no mais profundo do nosso coração.

2. Se permitirmos que Cristo tenha todo espaço em nós e se Lhe dermos plena liberdade para
fazer o que quiser em nós, nosso coração se tornará Sua casa.

E. "Deus é minha testemunha, de como tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo
Jesus" - Fp 1:8:

1. Paulo não viveu uma vida em seu ser interior natural; ele viveu uma vida nas entranhas de
Cristo, experimentou Cristo em Seu entranhável afeto e foi um com Cristo em Suas entranhas.

2. Paulo não preservou suas partes interiores, mas tomou as partes interiores de Cristo como
suas; o interior de Paulo foi reconstituıd́o com as partes interiores de Cristo.

F. "Tende em vós esta maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus" - Fp 2:5:

1. Ter a maneira de pensar de Cristo é tomá-Lo como nossa pessoa, negando a nossa mente
natural e tomando a mente Dele.

2. Se pretendemos tomar Cristo como nossa pessoa, precisamos estar dispostos a negar a nossa
mente e tê-la substituı́da pela mente de Cristo.

G. "Pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós na pessoa
de Cristo" - 2Co 2:10b:

1. Paulo viveu Cristo de maneira mais pessoal e ı́ntima, agindo segundo a expressão dos Seus
olhos.

2. Paulo era um com Cristo, cheio de Cristo e saturado com Cristo; ele era uma pessoa quebrada e
cuja vida natural fora exterminada, ele era brando e lexıv́el na sua vontade, afetuoso, contudo
restrito nas suas emoções, cheio de consideração e sóbrio na mente e puro e genuı́no no seu
espı́rito para com os santos, visando o seu benefı́cio.

H. "A im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas
segundo o espı́rito" - Rm 8:4:

1. Na prática, tomar Cristo como nossa pessoa é ter o nosso ser totalmente segundo o espı́rito
mesclado.

2. Em nossa vida diária, não devemos ter o nosso ser segundo ensinamento, sentimentos,
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conceitos ou circunstâncias, mas segundo o espı́rito mesclado, tomando Cristo como nossa
pessoa para o novo homem universal.

V. Se nosso véu for retirado e formos iluminados, veremos que hoje, na restauração do
Senhor, temos de nos levantar para tomar Cristo como nossa pessoa para o novo homem -
Ef 3:17a; 4:24, 11-13:

A. As pessoas dotadas (apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres) devem tomar isso como sua
meta - Ef 4:11; 3:17a.

B. Temos de aperfeiçoar os santos em todas as localidades para que eles passem a tomar Cristo como sua
pessoa para o novo homem - Ef 4:11-13.

C. Se todos os santos na restauração do Senhor tomarem Cristo como sua pessoa, então,
espontaneamente, todos seremos o novo homem - Ef 3:17a; 4:24.

D. "Por im, a Bı́blia fala da igreja como o novo homem (.) No novo homem não há nada, senão a pessoa.
Esse nıv́el é tão elevado que não pode ser mais elevado, tão estrito que não pode ser mais estrito e tão
ı́ntimo que não pode ser mais ı́ntimo. Todos são um só novo homem; esse novo homem tem somente
uma pessoa e essa pessoa é o Senhor Jesus" (The Collected Works of Witness Lee, 1977, vol. 3, "One
Body, One Spirit, and One New Man", p. 332).
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