


Capítulo 3

O que Deus está fazendo 
no mundo?



pg. 49

A obra que Deus está fazendo no 
mundo agora, nestes últimos dias 
entre a primeira e a segunda 
vinda de Cristo, é reunir um 
povo em seu reino por meio da 
proclamação dedicada do 
evangelho. Deus está fazendo 
sua videira crescer por meio de 
sua Palavra e de seu Espírito.



Salmo 80.7-13

7 Restaura-nos, ó Deus dos 
Exércitos; faze resplandecer sobre 
nós o teu rosto, para que sejamos 
salvos. 8 Do Egito trouxeste uma 
videira; expulsaste as nações e a 
plantaste. 9 Limpaste o terreno,

ela lançou raízes e encheu a terra.



Salmo 80.7-13

10 Os montes foram cobertos pela 
sua sombra, e os mais altos cedros, 
pelos seus ramos. 11 Seus ramos se 

estenderam até o Mar, e os seus 
brotos, até o Rio. 



Salmo 80.7-13

12 Por que derrubaste as suas 
cercas, permitindo que todos os 
que passam apanhem as suas 
uvas? 13 Javalis da floresta a 

devastam e as criaturas do campo 
dela se alimentam.



Salmo 80.7-13
‣ Autor: família de Asafe
‣ Local: Jerusalém
‣ Ocasião: Cativeiro das tribos do norte
‣ Data: 722 a.C.

Reconhecendo que a apostasia do povo 
quebrou a aliança com o Senhor e os fez 

sofrer as consequências, o salmista clama por 
ação e restauração divinas (v. 3, 7, 14, 19).



História da redenção
Estágio 1 | A formação do povo
Estágio 2 | A conquista de Canaã
Estágio 3 | O pecado de Israel
Estágio 4 | O cativeiro babilônico
Estágio 5 | O retorno para a terra



Oséias 10.1-2

1 Israel era como videira viçosa;
cobria-se de frutos. Quanto mais produzia, 
mais altares construía; Quanto mais sua 

terra prosperava, mais enfeitava suas 
colunas sagradas. 2 O coração deles é 
enganoso, e agora devem carregar sua 

culpa. O Senhor demolirá os seus altares 
e destruirá suas colunas sagradas.



Oséias 14.4-7

4 “Eu curarei a infidelidade deles
e os amarei de todo o meu coração,

pois a minha ira desviou-se deles. 5 Serei 
como orvalho para Israel; […] 7 Os que 

habitavam à sua sombra voltarão. 
Reviverão como o trigo. Florescerão 

como a videira, e a fama de Israel será 
como o do vinho do Líbano.



1Pe 1.10-12

10 Foi a respeito dessa salvação que os 
profetas que falaram da graça destinada a 

vocês investigaram e examinaram, 11 
procurando saber o tempo e as circunstâncias 

para os quais apontava o Espírito de Cristo 
que neles estava, quando lhes predisse os 
sofrimentos de Cristo e as glórias que se 

seguiriam àqueles sofrimentos.



1Pe 1.10-12

12 A eles foi revelado que estavam 
ministrando, não para si próprios, mas para 

vocês, quando falaram das coisas que agora 
lhes foram anunciadas por meio daqueles que 

lhes pregaram o evangelho pelo Espírito 
Santo enviado dos céus; coisas que até os 

anjos anseiam observar.
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A pregação do evangelho 
fomentada pelo Espírito 
que leva à salvação de 
almas. É o programa, a 
agenda, a prioridade, o 
foco, o projeto de Deus.

O que Deus está fazendo 
agora no mundo



pg. 44

reunindo um novo povo, 
centrado em Cristo para ser 
seu próprio povo: uma 
tranquila, frequente e 
crescente profusão de folhas 
na grande videira de seu reino.

E, por meio deste plano, 
Deus está



Os atos da Palavra e do Espírito de 
Deus por meio dos Apóstolos

3 […] Passaremos a eles 
essa tarefa 4 e nos 

dedicaremos à oração e ao 
ministério da palavra.

- Atos 6.4 -



Atos 6.7

Assim, a palavra de Deus se 
espalhava. Crescia 

rapidamente o número de 
discípulos em Jerusalém; 

também um grande número de 
sacerdotes obedecia à fé.



Atos 12.24

Entretanto, a palavra de 
Deus continuava a crescer e 

a espalhar-se.



Colossenses 1.5-6

[…] o evangelho que chegou até 
vocês. Por todo o mundo este 
evangelho vai frutificando e 

crescendo, como também ocorre 
entre vocês, desde o dia em que o 
ouviram e entenderam a graça de 

Deus em toda a sua verdade.



Atos 10.44-45

44 Enquanto Pedro ainda estava falando 
estas palavras, o Espírito Santo desceu 

sobre todos os que ouviam a mensagem. 
45 Os judeus convertidos que vieram com 
Pedro ficaram admirados de que o dom 
do Espírito Santo fosse derramado até 

sobre os gentios,
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Nestes dias, falamos muito sobre 
crescimento de igreja. E, quando 
pensamos em nossa falta de 
crescimento, pensamos na falta de 
crescimento em nossa própria 
congregação: na estagnação ou 
declínio em números, no oscilante 
estado das finanças e, talvez, nas 
iminentes questões de propriedades.
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No entanto, é interessante que o 
Novo Testamento fala pouco 
sobre crescimento de igreja e fala 
frequentemente sobre 
“crescimento do evangelho” ou 
crescimento da “Palavra”.
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O foco está no progresso da 
Palavra de Deus fomentado 
pelo Espírito, à medida que ela 
avança pelo mundo, de acordo 
com o plano de Deus.
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Voltando à nossa metáfora da videira, 
a videira é a Palavra capacitada pelo 
Espírito, espalhando-se, propagando-
se e crescendo em todo o mundo, 
retirando pessoas do reino das trevas 
e trazendo-as para o reino da luz do 
Filho amado de Deus e, depois, 
produzindo frutos em suas vidas à 
medida que elas crescem no 
conhecimento e no amor de Deus.
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A videira é Jesus, e, 
quando somos 
enxertados nele, 
produzimos fruto
(Jo 15.1-11).



Três implicações



É tempo de rever 
prioridades, de dizer adeus 
às nossas ambições egoístas 
e insignificantes e de nos 
dedicarmos à causa de 
Cristo e ao seu evangelho.

1



O crescimento que Deus 
está buscando em nosso 
mundo é o crescimento em 
pessoas.

2



O povo que cresce existe 
somente por meio do poder 
do Espírito de Deus, quando 
ele aplica sua Palavra ao 
coração das pessoas.
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