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Tema Geral:
O DESENVOLVIMENTO DO REINO DE DEUS NA VIDA CRISTÃ E NA 

VIDA DA IGREJA

Mensagem #5
O exercício do reino para a edificação da igreja

Leitura B��blica: Mt 16:16-18, 21-28

I. Mateus 16 revela a maneira de se edificar a igreja e o inimigo da edificação:
A. Cristo, o Filho do Deus vivo, edifica a igreja sobre Si mesmo como a rocha, com pedras 

como Pedro, uma pessoa transformada - Mt 16:16-18.
Mt 16:16 Respondendo Sima�o Pedro, disse: Tu e�s o Cristo, o Filho do Deus vivo.

Mt 16:17 Jesus lhe respondeu: Bem-aventurado e�s, Sima�o Barjonas, porque na�o foi carne e 
sangue que te revelaram isso, mas Meu Pai que esta�  nos ce�us.

Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as 
portas do Hades na�o prevalecera�o contra ela

B. As portas do Hades, a autoridade de Satana� s ou o poder das trevas, atacam a igreja para 
opor-se a�  edificaça�o da igreja pelo Senhor - Mt 16:18.

Mt 16:18 Tambe�m Eu te digo que tu e�s Pedro, e sobre essa rocha edificarei a Minha igreja, e as 
portas do Hades na�o prevalecera�o contra ela

C. A fim de edificar a igreja, o Senhor teve de passar pela morte e entrar em ressurreiça�o - Mt 
16:21:

Mt 16:21 Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a Seus disc��pulos que Lhe era necessa� rio 
ir a Jerusale�m e sofrer muitas coisas dos ancia�os, dos principais sacerdotes e dos 
escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar.

1. A igreja foi produzida pela morte e ressurreiça�o de Cristo - Jo 12:24.
Jo 12:24 Em verdade, em verdade vos digo: Se o gra�o de trigo na�o cair na terra e na�o 

morrer, fica ele so� ; mas se morrer, produz muito fruto.

2. A maneira de se edificar a igreja e�  ser crucificado e ressurreto - cf. 2Co 4:10-12; Gl 
2:20.

2Co 4:10 levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que tambe�m a vida de Jesus 
se manifeste em nosso corpo.

2Co 4:11 Porque no� s, que estamos vivos, somos sempre entregues a�  morte por causa de 
Jesus, para que tambe�m a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.

2Co 4:12 De modo que, em no� s, opera a morte, mas, em vo� s, a vida.

Gl 2:20 Estou crucificado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive 
em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo na fe� , a fe�  do Filho de Deus, que 
me amou e se entregou por mim.

3. A igreja somente existe e e�  edificada na esfera de ressureiça�o, por meio da 
crucificaça�o - Gn 2:21-22; cf. Ef 4:15-16.

Gn 2:21 Enta�o, o SENHOR Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu; 
tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne.

Gn 2:22 E a costela que o SENHOR Deus tomara ao homem, transformou-a numa 
mulher e lha trouxe.

Ef 4:15 mas, apegando-nos a�  verdade em amor, cresçamos em tudo Naquele que e�  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 operaça�o segundo a medida de cada parte, 
realiza o crescimento do pro� prio Corpo para a edificaça�o de si mesmo em amor.

D. Pedro, com um bom coraça�o, repreendeu o Senhor e tentou impedi-Lo de ir a Jerusale�m a 
fim de ser crucificado - Mt 16:22:

Mt 16:22 E Pedro, tomando-O a�  parte, começou a repreende� -Lo, dizendo: Deus tenha 
miserico� rdia de Ti, Senhor; isso de modo algum Te acontecera� .

1. Na�o foi Pedro, mas Satana� s, quem saiu pelas portas do Hades, as portas do ego de 
Pedro, para tentar impedir o Senhor de edificar a igreja - Mt 16:23.

Mt 16:23 Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para tra� s de Mim, Satana� s! Tu e�s para Mim 
pedra de tropeço, porque na�o cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos 
homens.

2. O ego, a mente e a vida da alma sa�o as principais portas pelas quais Satana� s vem 
para atacar e danificar a igreja - Mt 16:23-26.

Mt 16:23 Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para tra� s de Mim, Satana� s! Tu e�s para Mim 
pedra de tropeço, porque na�o cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos 
homens.

Mt 16:24 Enta�o, disse Jesus a seus disc��pulos:Se algue�m quer vir apo� s mim, a si mesmo 
se negue, tome a sua cruz e siga- me.

Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perde� -la-a� ; mas quem perder a 
sua vida da alma por Minha causa, acha-la-a� .

Mt 16:26 Pois que aproveitara�  o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida 
da alma? Ou que dara�  o homem em troca da sua vida da alma?

II. A edificação da igreja depende de fechar as portas do Hades mediante o exercício 
das três chaves - Mt 16:24-26:

Mt 16:24 Enta�o, disse Jesus a seus disc��pulos:Se algue�m quer vir apo� s mim, a si mesmo se negue, tome 
a sua cruz e siga- me.

Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perde� -la-a� ; mas quem perder a sua vida da alma 
por Minha causa, acha-la-a� .

Mt 16:26 Pois que aproveitara�  o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Ou 
que dara�  o homem em troca da sua vida da alma?

A. Temos de aprender a exercitar a chave de negar o ego - Mt 16:24:
Mt 16:24 Enta�o, disse Jesus a seus disc��pulos:Se algue�m quer vir apo� s mim, a si mesmo se 

negue, tome a sua cruz e siga- me.

1. A carne e�  o corpo criado corrompido pelo pecado, a natureza de Satana� s (Rm 6:12, 
14; 7:8, 11, 17, 20); o ego e�  a alma criada mais a mente sata�nica, a mente de 
Satana� s.

Rm 6:12 Na�o reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que 
obedeçais a� s suas concupisce�ncias;

Rm 6:14 Porque o pecado nao tera�  dominio sobre vo� s, pois na�o estais debaixo da lei, e 
sim da graça.

Rm 7:8 Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo mandamento, 
produziu em mim todo tipo de cobiça; pois sem a lei o pecado esta�  morto.

Rm 7:11 Mas o pecado, aproveitando a oportunidade proporcionada pelo madamento, 
me enganou e, por meio dele, me matou.

Rm 7:17 Agora, portanto, ja�  na�o sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim.

Rm 7:20 Mas, se faço o que na�o quero, ja�  na�o sou eu quem atua, e sim o pecado que 
habita em mim.

2. Quando a mente, o pensamento de Satana� s, foi injetado na alma humana, ela se 
tornou o ego, a corporificaça�o de Satana� s - Gn 3:1-6; Mt 16:22-23:

Gn 3:1 Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selva� ticos que o SENHOR 
Deus tinha feito, disse a�  mulher: E�  assim que Deus disse: Na�o comereis de 
toda a� rvore do jardim?

Gn 3:2 Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das a� rvores do jardim podemos comer,

Gn 3:3



mas do fruto da a� rvore que esta�  no meio do jardim, disse Deus: Dele na�o 
comereis, nem tocareis nele, para que na�o morrais.

Gn 3:4 Enta�o, a serpente disse a�  mulher: E�  certo que na�o morrereis.

Gn 3:5 Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrira�o os olhos e, 
como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal.

Gn 3:6 Vendo a mulher que a a� rvore era boa para se comer, agrada�vel aos olhos e 
a� rvore deseja�vel para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu 
tambe�m ao marido, e ele comeu.

Mt 16:22 E Pedro, tomando-O a�  parte, começou a repreende� -Lo, dizendo: Deus tenha 
miserico� rdia de Ti, Senhor; isso de modo algum Te acontecera� .

Mt 16:23 Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para tra� s de Mim, Satana� s! Tu e�s para Mim 
pedra de tropeço, porque na�o cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos 
homens.

a. Antes de Eva ingerir o fruto da a� rvore do conhecimento do bem e do mal, o 
pensamento, a mente, de Satana� s foi injetado em sua alma.

b. Apo� s a mente de Eva ser envenenada pelo pensamento de Satana� s, sua 
emoça�o foi despertada e, enta�o, a sua vontade foi exercitada para tomar a 
decisa�o de comer do fruto da a� rvore do conhecimento.

c. Nessa hora, todas as partes da alma (mente, emoça�o e vontade) foram 
envenenadas.

d. O ego e�  a corporificaça�o da vida da alma, que e�  expressada por meio da 
mente; assim, o ego, a vida da alma e a mente sa�o tre�s em um.

e. Por tra� s desses tre�s esta�  Satana� s, que manipula o ego a fim de danificar a 
igreja - Mt 16:23.

Mt 16:23 Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para tra� s de Mim, Satana� s! Tu e�s 
para Mim pedra de tropeço, porque na�o cogitas nas coisas de Deus, e 
sim nas dos homens.

3. O ego e�  a alma declarando independe�ncia de Deus:
a. O Senhor na�o considera o que fazemos; mas se dependemos Dele - Mt 7:21-

23; cf. Js 9:14.
Mt 7:21 Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrara�  no reino dos ce�us, mas 

aquele que faz a vontade de Meu Pai, que esta�  nos ce�us.

Mt 7:22 Muitos, naquele dia, Me dira�o: Senhor, Senhor! na�o foi em Teu nome que 
profetizamos, e em Teu nome expulsamos demo� nios, e em Teu nome 
fizemos muitas obras de poder?

Mt 7:23 Enta�o lhes declararei: Nunca vos conheci. Apartai-vos de Mim, vo� s que 
praticais a iniquidade.

Js 9:14 Enta�o, os israelitas tomaram da provisa�o e na�o pediram conselho ao 
SENHOR.

b. O inimigo do Corpo e�  o ego; porque o ego e�  independente, ele e�  o maior 
problema, a maior frustraça�o e oposiça�o, a�  edificaça�o do Corpo:

4. Devemos depender na�o somente de Deus, mas tambe�m do Corpo, dos irma�os e 
irma� s - E� x 17:11-13; At 9:25; 2Co 11:33.

Ex 17:11 Quando Moise�s levantava a ma�o, Israel prevalecia; quando, pore�m, ele 
abaixava a ma�o, prevalecia Amaleque.

Ex 17:12 Ora, as ma�os de Moise�s eram pesadas; por isso, tomaram uma pedra e a 
puseram por baixo dele, e ele nela se assentou; Ara�o e Hur sustentavam-lhe 
as ma�os, um, de um lado, e o outro, do outro; assim lhe ficaram as ma�os 
firmes ate�  ao po� r-do-sol.

Ex 17:13 E Josue�  desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada.

At 9:25 Mas os seus disc��pulos tomaram-no de noite e baixando-o numa cesta, 
desceram-no pela muralha.

2Co 11:33 e por uma janela me desceram em um cesto pela muralha, e escapei das suas 
ma�os.



5. O Senhor e o Corpo sa�o um; portanto, se dependemos do Corpo, tambe�m 
dependemos do Senhor, e se somos independentes do Corpo, somos 
espontaneamente independentes do Senhor.

6. Quando somos dependentes, o ego desaparece e, no lugar do ego, temos a presença 
do Senhor e somos cheios de paz.

7. Somente quando o ego foi totalmente tratado pela cruz somos capazes de tocar a 
realidade do Corpo de Cristo e conhecer o Corpo.

8. A seguir, vemos algumas expresso� es do ego (ver Hinos, nº 866, estrofes 5 e 6):
a. No ego ha�  ambiça�o, orgulho, auto exaltaça�o - Mt 20:20-28; 1Pe 5:5; Rm 12:3; 

Nm 12:1-10; 16:1-3; Fp 2:3-4.
Mt 20:20 Enta�o se aproximou Dele a ma�e dos filhos de Zebedeu com seus filhos, 

adorando-O e pedindo-Lhe algo.

Mt 20:21 Perguntou-lhe Ele; Que queres? Ela Lhe respondeu: Manda que, no 
Teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um a�  Tua direita e 
outro a�  Tua esquerda.

Mt 20:22 Mas Jesus respondeu: Na�o sabeis o que pedis. Podeis vo� s beber o 
ca� lice que Eu estou para beber? Disseram-Lhe: Podemos.

Mt 20:23 Ele lhes disse: O Meu ca� lice certamente bebereis; pore�m, o assentar-
se a�  Minha direita e a�  Minha esquerda na�o Me compete concede� -lo; 
mas e�  para aqueles para quem esta�  preparado por Meu Pai.

Mt 20:24 Ouvindo isso os dez, indignaram-se contra os dois irma�os.

Mt 20:25 Mas Jesus, chamando-os a Si, disse: Sabeis que os governantes dos 
gentios os dominam, e sobre eles os grandes exercem autoridade.

Mt 20:26 Na�o sera�  assim entre vo� s; pelo contra� rio, quem quiser tornar-se 
grande entre vo� s, sera�  esse o que vos sirva;

Mt 20:27 e quem quiser ser o primeiro entre vo� s, sera�  vosso escravo;

Mt 20:28 assim como o FIlho do Homem na�o veio para ser servido, mas para 
servir e dar a Sua vida em resgate por muitos.

1Pe 5:5 Semelhantemente vo� s, os mais jovens, sede submissos aos mais 
velhos; e cing��-vos todos de humildade uns para com os outros, 
porque Deus resiste aos soberbos, mas da�  graça aos humildes.

Rm 12:3 Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vo� s que na�o 
pense de si mesmo ale�m do que conve�m; pense, pore�m, com 
sobriedade, conforme a medida de fe�  que Deus repartiu a cada um.

Nm 12:1 Falaram Miria�  e Ara�o contra Moise�s, por causa da mulher cuxita que 
tomara; pois tinha tomado a mulher cuxita.

Nm 12:2 E disseram: Porventura, tem falado o SENHOR somente por Moise�s? 
Na�o tem falado tambe�m por no� s? O SENHOR o ouviu.

Nm 12:3 Era o vara�o Moise�s mui manso, mais do que todos os homens que 
havia sobre a terra.

Nm 12:4 Logo o SENHOR disse a Moise�s, e a Ara�o, e a Miria� : Vo� s tre�s, sa�� a�  
tenda da congregaça�o. E sa��ram eles tre�s.

Nm 12:5 Enta�o, o SENHOR desceu na coluna de nuvem e se po� s a�  porta da 
tenda; depois, chamou a Ara�o e a Miria� , e eles se apresentaram.

Nm 12:6 Enta�o, disse: Ouvi, agora, as minhas palavras; se entre vo� s ha�  profeta, 
eu, o SENHOR, em visa�o a ele, me faço conhecer ou falo com ele em 
sonhos.

Nm 12:7 Na�o e�  assim com o meu servo Moise�s, que e�  fiel em toda a minha casa.

Nm 12:8 Boca a boca falo com ele, claramente e na�o por enigmas; pois ele ve�  a 
forma do SENHOR; como, pois, na�o temestes falar contra o meu servo, 
contra Moise�s?

Nm 12:9 E a ira do SENHOR contra eles se acendeu; e retirou-se.

Nm 12:10 A nuvem afastou-se de sobre a tenda; e eis que Miria�  achou-se 
leprosa, branca como neve; e olhou Ara�o para Miria� , e eis que estava 
leprosa.

Nm 16:1



Cora� , filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Data�  e 
a Abira�o, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ru� ben.

Nm 16:2 Levantaram-se perante Moise�s com duzentos e cinqu� enta homens dos 
filhos de Israel, pr��ncipes da congregaça�o, eleitos por ela, varo� es de 
renome,

Nm 16:3 e se ajuntaram contra Moise�s e contra Ara�o e lhes disseram: Basta! 
Pois que toda a congregaça�o e�  santa, cada um deles e�  santo, e o 
SENHOR esta�  no meio deles; por que, pois, vos exaltais sobre a 
congregaça�o do SENHOR?

Fp 2:3 nada fazendo por ambiça�o ego��sta our por vanglo� ria, mas com uma 
mente humilde, cada um considerando os outros superiores a si 
mesmo,

Fp 2:4 na�o considerando cada um suas pro� prias virtudes, mas tambe�m as 
virtudes dos outros.

b. No ego ha�  justiça pro� pria, autojustificaça�o, e expor, criticar e condenar os 
outros - Mt 9:10-13; Lc 18:9-14; 1Pe 4:8; Jo 3:17; 8:11; Lc 6:37; Mt 7:1-5.

Mt 9:10 E sucedeu que, estando Ele reclinado a�  mesa na casa, eis que muitos 
cobradores de impostos e pecadores vieram e reclinaram-se com Jesus 
e Seus disc��pulos.

Mt 9:11 Vendo isso os fariseus, perguntavam aos disc��pulos Dele: Por que come 
o vosso Mestre com os cobradores de impostos e pecadores?

Mt 9:12 Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sa�os na�o precisam de me�dico, e sim 
os doentes.

Mt 9:13 Ide, pore�m, e aprendei o que significa: "Miserico� rdia quero, e na�o 
sacrif��cio"; pois na�o vim chamar justos, e sim pecadores.

Lc 18:9 Contou tambe�m esta para�bola a alguns que confiavam em si mesmos 
crendo que eram justos, e desprezavam os outros:

Lc 18:10 Dois homens subiram ao templo para orar: um, fariseu, e o outro, 
cobrador de impostos.

Lc 18:11 O fariseu, estando em pe� , orava consigo mesmo desta forma: O�  Deus, 
graças Te dou porque na�o sou como os demais homens, roubadores, 
injustos, adu� lteros, nem ainda como este cobrador de impostos;

Lc 18:12 jejuo duas vezes por semana e dou o d��zimo de tudo quanto ganho.

Lc 18:13 O cobrador de impostos, pore�m, estando em pe� , de longe, na�o queria 
nem mesmo levantar os olhos ao ce�u, mas batia no peito, dizendo: O�  
Deus, se�  prop��cio a mim, pecador!

Lc 18:14 Digo-vos: Este desceu justificado para sua casa, e na�o aquele; pois todo 
o que a si mesmo se exalta, sera�  humilhado; mas o que a si mesmo se 
humilha, sera�  exaltado.

1Pe 4:8 Acima de tudo, tende amor intenso entre vo� s, porque o amor cobre 
uma multida�o de pecados.

Jo 3:17 Porque Deus na�o enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o 
mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio Dele.

Jo 8:11 Respondeu ela: Ningue�m, Senhor. Enta�o disse Jesus: Nem Eu te 
condeno; vai, e de agora em diante na�o peques mais.

Lc 6:37 Na�o julgueis, e de modo algum sereis julgados; na�o condeneis, de de 
modo algum sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados.

Mt 7:1 Nao julgueis, para que na�o sejais julgados.

Mt 7:2 Pois com o ju��zo com que julgais sereis julgados; e com a medida com 
que medis vos sera�  medido.

Mt 7:3 Por que ve�s tu o cisco que esta�  no olho de teu irma�o, pore�m na�o 
consideras a trave que esta�  no teu olho?

Mt 7:4 Ou como dira� s a teu irma�o: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando 
tens a trave no teu?

Mt 7:5 Hipo� crita, tira primeiro a trave do teu olho e enta�o vera� s claramente 
para tirar o cisco do olho de teu irma�o.

c. No ego ha�  introspecça�o e autodesprezo - Ct 2:8-9; 1Co 12:15-16.



Ct 2:8 Ouço a voz do meu amado; ei-lo a�� galgando os montes, pulando 
sobre os outeiros.

Ct 2:9 O meu amado e�  semelhante ao gamo ou ao filho da gazela; eis que 
esta�  detra� s da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas 
grades.

1Co 12:15 Se disser o pe� :Porque na�o sou ma�o, na�o sou do corpo; nem por isso 
deixa de ser do corpo.

1Co 12:16 E se o ouvido disser: Porque na�o sou olho, na�o sou do corpo; nem por 
isso deixa de ser do corpo.

d. Quando estamos no ego, podemos ser ofendidos pela igreja, pelos irma�os na 
liderança ou pelos santos - Mt 6:14-15; 18:21-35; Mc 11:25-26; Cl 3:13.

Mt 6:14 Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, tambe�m vosso Pai 
celeste vos perdoara� ;

Mt 6:15 se, pore�m, na�o perdoardes aos homens as suas ofensas, tambe�m vosso 
Pai na�o perdoara�  as vossas ofensas.

Mt 18:21 Enta�o Pedro, aproximando-se, Lhe perguntou: Senhor, quantas vezes 
pecara�  meu irma�o contra mim, e eu lhe hei de perdoar? Ate�  sete vezes?

Mt 18:22 Respondeu-lhe Jesus: Na�o te digo ate�  sete vezes, mas ate�  setenta vezes 
sete.

Mt 18:23 Por isso o reino dos ce�us e�  semelhante a um rei que quis ajustar 
contas com os seus servos.

Mt 18:24 E, tendo começado a ajusta� -las, trouxeram-lhe um que lhe devia dez 
mil talentos.

Mt 18:25 Na�o tendo ele, pore�m, com que pagar, ordenou o senhor que fossem 
vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possu��a, e a d��vida fosse 
paga.

Mt 18:26 Enta�o o servo, prostrando-se, reverenciava-o, dizendo: Se�  paciente 
comigo e tudo te pagarei.

Mt 18:27 E o senhor daquele servo, compadecendo-se, soltou-o e perdoou-lhe a 
d��vida.

Mt 18:28 Saindo, pore�m, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que 
lhe devia cem dena� rios; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me 
o que me deves.

Mt 18:29 Enta�o o seu conservo, prostrando-se, implorava-lhe, dizendo: Se�  
paciente comigo e te pagarei.

Mt 18:30 Ele, contudo, na�o quis, antes, indo-se, o lançou na prisa�o, ate�  que 
pagasse a d��vida.

Mt 18:31 Vendo enta�o os seus conservos o que se havia passado, entristeceram-
se grandemente; e foram e relataram minuciosamente ao seu senhor 
tudo o que acontecera.

Mt 18:32 Enta�o o seu senhor, chamando-o a si, lhe disse: Servo malvado, 
perdoei-te toda aquela d��vida por que me suplicaste;

Mt 18:33 na�o devias tu, igualmente, ter miserico� rdia do teu conservo, como 
tambe�m eu tive miserico� rdia de ti?

Mt 18:34 E, irando-se, o seu senhor o entregou aos torturadores, ate�  que 
pagasse toda a d��vida.

Mt 18:35 Assim tambe�m Meu Pai celeste vos fara� , se de coraça�o na�o perdoardes 
cada um a seu irma�o.

Mc 11:25 E, quando estiverdes em pe�  orando, se tendes alguma coisa contra 
algue�m, perdoai, para que tambe�m vosso Pai que esta�  nos ce�us vos 
perdoe as vossas ofensas.

Mc 11:26 Se vo� s, poire�m, na�o perdoardes, tambe�m vosso Pai que esta�  nos ce�us 
na�o perdoara�  as vossas ofensas.

Cl 3:13 Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, caso 
alguem tenha alguma queixa contra outro;

e. No ego ha�  decepça�o e desa�nimo - cf. Rm 8:28-29; 2Co 4:1.
Rm 8:28



E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 
amam a Deus, daqueles que sa�o chamados segundo o Seu propo� sito.

Rm 8:29 Porque os que Ele conheceu de antema�o, tambe�m os predestinou para 
serem conformados a�  imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o 
Primoge�nito entre muitos irma�os.

2Co 4:1 Por isso, tendo este ministe� rio, segundo a miserico� rdia que nos foi 
condedida, na�o desfalecemos;

f. No ego ha�  amor pro� prio, autopreservaça�o, ego��smo e autopiedade - Mt 13:5, 
20-21.

Mt 13:5 Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde na�o havia muita terra, e 
logo brotou, visto na�o ser profunda a terra.

Mt 13:20 E o que foi semeado em lugares pedregosos, esse e�  o que ouve a 
palavra e imediatamente a recebe com alegria;

Mt 13:21 mas na�o tem raiz em si mesmo, antes e�  de pouca duraça�o; em lhe 
chegando afliça�o ou perseguiça�o por causa da palavra, logo tropeça.

g. No ego ha�  murmuraço� es e discusso� es - E� x 16:1-9; Fp 2:14.
Ex 16:1 Partiram de Elim, e toda a congregaça�o dos filhos de Israel veio para o 

deserto de Sim, que esta�  entre Elim e Sinai, aos quinze dias do segundo 
me�s, depois que sa��ram da terra do Egito.

Ex 16:2 Toda a congregaça�o dos filhos de Israel murmurou contra Moise�s e Ara�o 
no deserto;

Ex 16:3 disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tive�ssemos morrido 
pela ma�o do SENHOR, na terra do Egito, quando esta�vamos sentados 
junto a� s panelas de carne e com��amos pa�o a fartar! Pois nos trouxestes a 
este deserto, para matardes de fome toda esta multida�o.

Ex 16:4 Enta�o, disse o SENHOR a Moise�s: Eis que vos farei chover do ce�u pa�o, e o 
povo saira�  e colhera�  diariamente a porça�o para cada dia, para que eu 
ponha a�  prova se anda na minha lei ou na�o.

Ex 16:5 Dar-se-a�  que, ao sexto dia, preparara�o o que colherem; e sera�  o dobro do 
que colhem cada dia.

Ex 16:6 Enta�o, disse Moise�s e Ara�o a todos os filhos de Israel: a�  tarde, sabereis 
que foi o SENHOR quem vos tirou da terra do Egito,

Ex 16:7 e, pela manha� , vereis a glo� ria do SENHOR, porquanto ouviu as vossas 
murmuraço� es; pois quem somos no� s, para que murmureis contra no� s?

Ex 16:8 Prosseguiu Moise�s: Sera�  isso quando o SENHOR, a�  tarde, vos der carne 
para comer e, pela manha� , pa�o que vos farte, porquanto o SENHOR 
ouviu as vossas murmuraço� es, com que vos queixais contra ele; pois 
quem somos no� s? As vossas murmuraço� es na�o sa�o contra no� s, e sim 
contra o SENHOR.

Ex 16:9 Disse Moise�s a Ara�o: Dize a toda a congregaça�o dos filhos de Israel: 
Chegai-vos a�  presença do SENHOR, pois ouviu as vossas murmuraço� es.

Fp 2:14 Fazei tudo sem murmuraço� es nem discusso� es,

h. No ego ha�  afeiça�o natural (amizade) baseada em gosto e prefere�ncia naturais 
- Mt 12:46-50; Fp 2:2b; 1Co 12:25.

Mt 12:46 Enquanto Ele ainda falava a� s multido� es, eis que Sua ma�e e Seus 
irma�os estavam do lado de fora, procurando falar-Lhe.

Mt 12:47 E algue�m Lhe disse: Eis que Tua ma�e e Teus irma�os esta�o la�  fora e 
procuram falar-Te.

Mt 12:48 Ele, pore�m, respondeu ao que Lhe falara: Quem e�  Minha ma�e e quem 
sa�o Meus irma�os?

Mt 12:49 E, estendendo a ma�o para os Seus disc��pulos, disse: Eis Minha ma�e e 
Meus irma�os!

Mt 12:50 Pois qualquer um que fizer a vontade de Meu Pai que esta�  nos ce�us, 
esse e�  Meu irma�o, irma�  e ma�e.

Fp 2:2 Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, 
tendo o mesmo amor , unidos de alma, pensando uma so coisa,

1Co 12:25



para que na�o haja divisa�o no corpo, mas que os membros tenham 
igual cuidado uns pelos outros.

i. No ego ha�  opinio� es e dissenço� es - Jo 11:21, 23-28, 39; At 15:35-39; cf. 1Co 
7:25, 40.

Jo 11:21 Disse enta�o Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irma�o na�o 
teria morrido.

Jo 11:23 Disse-lhe Jesus: Teu irma�o ressuscitara� .

Jo 11:24 Disse-Lhe Marta: Eu sei que ele ressuscitara�  na ressurreiça�o, no u� ltimo 
dia.

Jo 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreiça�o e a vida; quem cre�  em Mim, 
ainda que morra, vivera� ;

Jo 11:26 e todo o que vive e cre�  em Mim, de modo algum morrera� , eternamente. 
Cre�s nisso?

Jo 11:27 Disse-Lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que Tu e�s o Cristo, o Filho de Deus, 
o que vem ao mundo.

Jo 11:28 Tendo dito isso, retirou-se e, em segredo, chamou Maria, sua irma�o, 
dizendo: O Mestre esta�  aqui e te chama.

Jo 11:39 Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse-Lhe Marta, irma�  do morto: Senhor, ja�  
cheira mal, porque ja�  e�  de quatro dias.

At 15:35 Paulo e Barnabe�  ficaram em Antioquia, ensinando e anunciando, com 
muitos outros tambe�m, a palavra do Senhor como evangelho.

At 15:36 Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabe� : Voltemos agora para visitar 
os irma�os por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do 
Senhor, para ver como esta�o.

At 15:37 E Barnabe�  queria levar consigo tambe�m a Joa�o, chamado Marcos.

At 15:38 Mas Paulo na�o achava apropriado levarem consigo aquele que se 
afastara deles desde a Panf��lia, e na�o tinha ido com eles a�  obra.

At 15:39 E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro. E 
Barnabe� , levando consigo Marcos, navegou para Chipre.

1Co 7:25 Ora, com respeito a� s virgens, na�o tenho mandamento do Senhor; 
pore�m dou minha opinia�o, como algue�m que recebeudo Senhor a 
miserico� rdia de ser fiel.

1Co 7:40 Todavia, sera�  mais feliz se permanecer assim, segundo a minha 
opinia�o; e penso que eu tambe�m tenho o Esp��rito de Deus.

j. Quando estamos no ego, somos individualistas e independentes - 1Co 16:12.
1Co 16:12 Acerca do irma�o Apolo, muito lhe roguei que fosse ate�  vo� s em 

companhia dos irma�os, mas de modo algum era a vontade dele ir 
agora; ira� , pore�m, quanto tiver oportunidade.

9. Se exercitamos a chave de negar o ego para aprisiona� -lo, e�  imposs��vel sermos 
ofendidos; bem-aventurados os que na�o sa�o ofendidos - cf. Lc 23:34; At 7:60:

Lc 23:34 E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois na�o sabem o que fazem. E, repartindo as 
Suas vestes, lançaram sortes.

At 7:60 E, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, na�o lhes imputes este pecado. E, 
tendo dito isso, adormeceu.

a. Se nos sentimos ofendidos e�  uma prova de que estamos cheios do ego.
b. Se o meu ego foi aprisionado, na�o sou ofendido, na�o importa o que voce�  me 

faça ou como me trata - Lc 23:34; At 7:60.
Lc 23:34 E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois na�o sabem o que fazem. E, 

repartindo as Suas vestes, lançaram sortes.

At 7:60 E, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, na�o lhes imputes este 
pecado. E, tendo dito isso, adormeceu.

10. Temos de aprender a exercitar a chave de negar o ego para aprisiona� -lo em toda 
situaça�o:

a. Seja numa situaça�o favora�vel ou contra� ria, quer os irma�os nos amem ou nos 
odeiem, temos de aprisionar o ego - 2Co 12:15.

2Co 12:15



Mas eu, com prazer, gastarei e serei inteiramente gasto em favor das 
vossas almas. Se vos amo mais intensamente, sou menos amado?

b. Se o ego for aprisionado, a igreja sera�  edificada.
B. Temos de aprender a exercitar a chave de tomar a cruz - Mt 16:24:

Mt 16:24 Enta�o, disse Jesus a seus disc��pulos:Se algue�m quer vir apo� s mim, a si mesmo se 
negue, tome a sua cruz e siga- me.

1. Tomar a cruz simplesmente significa tomar a vontade de Deus; a cruz e�  a vontade 
de Deus - Mt 26:39; Jo 18:11:

Mt 26:39 E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o Seu rosto, orando e dizendo: 
Meu Pai, se e�  poss��vel, passa de Mim este ca� lice; todavia , na�o seja como Eu 
quero, e sim como Tu queres.

Jo 18:11 Disse, pois, Jesus a Pedro: Mete a espada na bainha; na�o beberei o ca� lice que o 
Pai Me deu?

a. O Senhor Jesus na�o foi forçado a ir a�  cruz como um criminoso; Ele estava 
disposto a ir porque a cruz era a vontade de Deus - Mt 26:39.

Mt 26:39 E, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o Seu rosto, orando e 
dizendo: Meu Pai, se e�  poss��vel, passa de Mim este ca� lice; todavia , na�o 
seja como Eu quero, e sim como Tu queres.

b. O Senhor Jesus estava disposto a ser crucificado para que, por meio da Sua 
morte, Sua vida fosse liberada para produzir e edificar a igreja - Jo 12:24.

Jo 12:24 Em verdade, em verdade vos digo: Se o gra�o de trigo na�o cair na terra e 
na�o morrer, fica ele so� ; mas se morrer, produz muito fruto.

c. A cruz foi um grande sofrimento para o Senhor, mas Ele na�o se preocu pou 
com o sofrimento, mas com o cumprimento do propo� sito de Deus - Hb 12:2; 
Cl 1:24.

Hb 12:2 olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fe� , o qual, por 
causa da alegria que Lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando 
a vergonha, e assentou-se a�  direita do trono de Deus.

Cl 1:24 Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vo� s, e da minha parte 
completo o que resta das afliço� es de Cristo, na minha carne, a favor do 
Seu Corpo, que e�  a igreja;

2. Tome a sua cruz (Mt 16:24) significa que na�o somos forçados a carregar a cruz, mas 
que a tomamos voluntariamente:

Mt 16:24 Enta�o, disse Jesus a seus disc��pulos:Se algue�m quer vir apo� s mim, a si mesmo 
se negue, tome a sua cruz e siga- me.

a. Nosso marido, esposa e filhos sa�o a vontade de Deus e, portanto, sa�o a nossa 
cruz.

b. A u� nica igreja e�  a vontade de Deus, e cada irma�o e irma�  na igreja e�  a vontade 
de Deus; logo, carregar a cruz e�  carregar a igreja e carregar todos os santos a 
fim de termos a unidade genu��na - Jo 17:21-23; Ef 4:3, 13; 1Co 1:10; Fp 2:2.

Jo 17:21 a fim de que todos sejam um; como Tu, Pai, esta� s em Mim, e Eu em Ti, 
que tambe�m estejam eles em No� s, para que o mundo creia que tu Me 
enviaste.

Jo 17:22 Eu lhes dei a glo� ria que Me deste, para que sejam um, como No� s somos 
um;

Jo 17:23 Eu neles e Tu em Mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para 
que o mundo conheça que Tu Me enviaste e os amaste como amaste a 
Mim.

Ef 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Esp��rito no v��nculo da paz:

Ef 4:13 Ate�  que todos cheguemos a�  unidade da fe�  e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, a�  condiça�o de homem maduro, a�  medida da estatura da 
plenitude de Cristo,

1Co 1:10 Rogo-vos, pore�m, irma�os, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
faleis todos a mesma coisa e que na�o haja diviso� es entre vo� s, mas que 
estejais perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinia�o.

Fp 2:2



Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, 
tendo o mesmo amor , unidos de alma, pensando uma so coisa,

3. Na�o somente temos de tomar a cruz, mas tambe�m de carregar a nossa cruz, ou seja, 
permanecer na cruz, mantendo diariamente o nosso velho homem sob a 
terminaça�o da cruz - Lc 14:27; Rm 6:6; Gl 2:20; Fp 3:10; 1Co 15:31:

Lc 14:27 Quem na�o carrega a sua pro� pria cruz e na�o vem apo� s Mim, na�o pode ser meu 
disc��pulo.

Rm 6:6 sabendo isto: que foi crucificado com Ele o nosso velho homem para que o 
corpo do pecado seja anulado, e na�o mais sirvamos o pecado como escravos;

Gl 2:20 Estou crucificado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive 
em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo na fe� , a fe�  do Filho de Deus, 
que me amou e se entregou por mim.

Fp 3:10 para conhece� -Lo, e o poder da Sua ressurreiça�o, e a comunha�o dos Seus 
sofrimentos, sendo conformado a�  Sua morte,

1Co 15:31 Eu declaro pela glo� ria que tenho em vo� s, irma�os, a qual tenho em Cristo 
Jesus, nosso Senhor: dia apo� s dia morro.

a. Temos recebido a vida divina mediante a crucificaça�o do Senhor; agora, a fim 
de sermos edificados nessa vida, precisamos volunta� ria e alegremente tomar 
a cruz.

b. Na�o devemos nos importar com o nosso gosto, sentimentos ou percepça�o; 
antes, devemos somente cuidar da vontade de Deus, que e�  termos a unidade 
genu��na - Jo 17:21-23; Ef 4:3, 13; 1Co 1:10; Fp 2:2.

Jo 17:21 a fim de que todos sejam um; como Tu, Pai, esta� s em Mim, e Eu em Ti, 
que tambe�m estejam eles em No� s, para que o mundo creia que tu Me 
enviaste.

Jo 17:22 Eu lhes dei a glo� ria que Me deste, para que sejam um, como No� s somos 
um;

Jo 17:23 Eu neles e Tu em Mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para 
que o mundo conheça que Tu Me enviaste e os amaste como amaste a 
Mim.

Ef 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Esp��rito no v��nculo da paz:

Ef 4:13 Ate�  que todos cheguemos a�  unidade da fe�  e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, a�  condiça�o de homem maduro, a�  medida da estatura da 
plenitude de Cristo,

1Co 1:10 Rogo-vos, pore�m, irma�os, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
faleis todos a mesma coisa e que na�o haja diviso� es entre vo� s, mas que 
estejais perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma opinia�o.

Fp 2:2 Tornai plena a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, 
tendo o mesmo amor , unidos de alma, pensando uma so coisa,

C. Temos de aprender a exercitar a chave de perder a vida da alma - Mt 16:25:
Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perde� -la-a� ; mas quem perder a sua vida 

da alma por Minha causa, acha-la-a� .

1. Salvar a vida da alma e�  agradar a alma permitindo que ela tenha o seu desfrute; 
perder a vida da alma e�  perder o desfrute da alma:

a. Deus criou o homem como uma alma (Gn 2:7) com a necessidade de 
desfrute.

Gn 2:7 Enta�o, formou o SENHOR Deus ao homem do po�  da terra e lhe soprou nas 
narinas o fo� lego de vida, e o homem passou a ser alma vivente.

b. Receber Deus no seu esp��rito e expressa� -Lo por meio da alma deve ser a 
alegria e entretenimento do homem - cf. Ne 8:10; Rm 14:17.

Ne 8:10 Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e 
enviai porço� es aos que na�o te�m nada preparado para si; porque este 
dia e�  consagrado ao nosso Senhor; portanto, na�o vos entristeçais, 
porque a alegria do SENHOR e�  a vossa força.

Rm 14:17 Pois o reino de Deus na�o e�  comida nem bebida, mas justiça, paz e 
alegria no Esp��rito Santo.



c. O Senhor Jesus perdeu o desfrute da Sua alma nesta era afim de achar a Sua 
vida da alma na era vindoura (Jo 10:11; Is 53:12); temos de fazer o mesmo 
(Jo 12:24-26).

Jo 10:11 Eu sou o bom Pastor. O bom Pastor da�  a Sua vida pelas ovelhas.

Is 53:12 Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos 
repartira�  ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte; foi 
contado com os transgressores; contudo, levou sobre si o pecado de 
muitos e pelos transgressores intercedeu.

Jo 12:24 Em verdade, em verdade vos digo: Se o gra�o de trigo na�o cair na terra e 
na�o morrer, fica ele so� ; mas se morrer, produz muito fruto.

Jo 12:25 Quem ama a sua vida da alma, perde-a; e quem odeia a sua vida da 
alma neste mundo, a guardara�  para a vida eterna.

Jo 12:26 Se algue�m Me serve, siga-Me; e onde Eu estou, ali estara�  tambe�m o Meu 
servo. Se algue�m Me serve, o Pai o honrara� .

d. Se salvarmos a nossa vida da alma nesta era, a perderemos na era vindoura, 
mas se a perdermos nesta era, a acharemos na era vindoura - Mt 16:25.

Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perde� -la-a� ; mas quem 
perder a sua vida da alma por Minha causa, acha-la-a� .

e. Temos de amar o Senhor Jesus e odiar e negar a nossa vida da alma, na�o 
amando-a ate�  a morte - 1Co 16:22; 2:9; Lc 14:26; 9:23; Ap 12:11.

1Co 16:22 Se algue�m na�o ama o Senhor, seja maldito. O Senhor vem.

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

Lc 14:26 Se algue�m vem a Mim e na�o odeia o pro� prio pai, e ma�e, e mulher, e 
filhos, e irma�os, e irma� s, e, ainda, ate�  a sua pro� pria vida da alma, na�o 
pode ser Meu disc��pulo.

Lc 9:23 E dizia a todos: Se algue�m quer vir apo� s Mim, a si mesmo se negue, 
tome cada dia a sua cruz e siga-Me.

Ap 12:11 Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da 
palavra do seu testemunho, e na�o amaram a pro� pria vida da alma ate�  
a morte.

2. Se estivermos dispostos a perder todo nosso desfrute da alma por amor ao Senhor, 
a�  igreja e a todos os santos, outros sera�o nutridos por no� s e sera�o edificados por 
meio de no� s; isso na�o e�  um sofrimento, mas uma alegria - Hb 12:2.

Hb 12:2 olhando firmemente para Jesus, o Autor e Consumador da fe� , o qual, por causa 
da alegria que Lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e 
assentou-se a�  direita do trono de Deus.

3. A recompensa do reino de dividir a alegria do Rei ao reinar sobre a terra na 
manifestaça�o do reino depende se salvamos a nossa vida da alma nesta era ou se a 
perdemos - Mt 16:25-28; 25:21, 23.

Mt 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perde� -la-a� ; mas quem perder a 
sua vida da alma por Minha causa, acha-la-a� .

Mt 16:26 Pois que aproveitara�  o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida 
da alma? Ou que dara�  o homem em troca da sua vida da alma?

Mt 16:27 Pois o FIlho do Homem ha�  de vir na glo� ria do Seu Pai com os Seus anjos, e 
enta�o retribuira�  a cada um conforme as suas obras.

Mt 16:28 Em verdade vos digo que alguns ha� , dos que aqui se encontram, que de 
maneira nenhuma provara�o a morte ate�  que vejam vir o Filho do Homem no 
Seu reino.

Mt 25:21 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, 
sobre o muito te constituirei; entra no gozo do teu senhor.

Mt 25:23 Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel; foste fiel sobre o pouco, 
sobre o muito te constituirei; entra no gozo do teu senhor.


