
Mensagem Dois 

Propagar as verdades divinas e ter uma visão da situação final do mundo, do mover 

final de Deus e da restauração final do Senhor 

Leitura bíblica: Mt 24:14; 28:19-20; Cl 2:2; Ef 3:4; 4:16; Ap 19:7-9 

I. O Senhor precisa que as verdades da Sua restauração sejam propagadas 

para toda a terra – Mt 28:19; 1Tm 2:4: 

A. A propagação das verdades divinas da restauração do Senhor será uma 

preparação para a volta do Senhor a fim de levar a restauração e renovação 

não somente para Israel, mas também a toda a criação – Mt 24:14; Mc 16:15. 

B. Há a necessidade de propagação das verdades divinas traduzidas, interpretadas 

e entendidas para a restauração e renovação do Senhor; a propagação das 

verdades divinas introduzirá a restauração do Senhor – Is 11:9. 

C. A ordem do Senhor é para irmos e ensinarmos as nações a fim de que a era 

presente seja consumada – Mt 28:19-20; 24:14. 

II. É um fato histórico que a situação mundial tem sido sempre o indicador do 

mover de Deus na terra – Dn 4:26, 35; 7:2-14: 

A. A história da igreja também mostra que a situação mundial é o indicador do 

mover de Deus na terra – Ap 2-3. 

B. É necessária uma direção adequada para que o mover de Deus hoje que seja 

compatível com as mudanças recentes na situação do mundo. 

C. Quando vemos muitas mudanças na situação mundial, temos de despertar e 

considerar o que o Senhor quer fazer, e como essas mudanças se relacionam a 

nós. 

III. Precisamos ter uma visão da situação final do mundo, do mover final de Deus 

e da restauração final do Senhor – Pv 29:18a: 

A. A situação final do mundo envolve os Estados Unidos como uma base para a 

propagação da visão central do ministério completador de Paulo – At 26:18; 

Cl 2:2; Ef 3:4; 5:32. 

B. O mover final de Deus é levar a cabo a sua economia com respeito a Cristo 

como o mistério de Deus e a igreja como o mistério de Cristo – Cl 2:2; Ef 3:4-

6. 

C. Três coisas foram restauradas: a pregação do evangelho, o ensinamento da 

verdade e a maneira bíblica de reunir-se; o mover final de Deus é ganhar um 

povo que tenha Cristo como sua vida e O viva – Cl 3:4; Fp 1:21a. 

D. O mover final de Deus é o quarto passo do Seu mover para cumprir Seu 

propósito eterno – Ef 3:11; 2Tm 1:9; Rm 8:28: 

1. Os três primeiros passos são: pregar do evangelho, ensinar a Bíblia e 

reunir-se de acordo com a Bíblia. 

2. O quarto passo é Ele ganhar um número considerável de crentes que 

sabem quão maravilhoso esse Cristo é, que O têm como sua vida e O 

vivem, que são cheios, impregnados e saturados com Ele, que crescem em 

vida e são transformados por Sua vida que flui neles e que são edificados 

com os outros crentes para ser o candelabro de ouro em sua localidade – Ef 

4:12, 15-16; Ap 1:11-12. 



IV. A restauração final do Senhor é igual ao Seu mover final – Cl 2:2; Ef 3:4-6, 

11; 5:32; Ap 2:1; 19:7-9: 

A. O mover final de Deus foi perdido de vista, mas, agora, o Senhor o restaurará 

e completará o que Ele deseja fazer – Mt 16:18; Ef 4:16. 

B. O Senhor quer restaurar Cristo, o mistério de Deus, tornando-se o Espírito que 

habita interiormente para dispensar o Deus Triúno nos crentes, tornando-nos 

assim membros do Seu Corpo para Sua expressão coletiva; esse Corpo é 

expressado localmente como o candelabro, que se torna o Seu testemunho, o 

testemunho de Jesus – Cl 2:2; 1Co 15:45b; Rm 8:11; 12:4-5; Ap 1-11-12. 


