
Aplicação Prática 

Como posso influenciar aos que estão ao 
meu redor?

Eu tenho realmente convicção do Corpo de Cristo?



Conheço isso na 
minha vida?

Pratico isso ?

Ele realmente  me 
dirige ?

Não abro mão 
dessa verdade?

“ E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o 
constituiu como cabeça da Igreja” Efésios 1:22



Qual minha 
postura 

em relação a 
essas situações?

Fica aqui uma 
pergunta :

Vê todas as coisas
Escuta nossas orações
Se comunica conosco através da Palavra e 

dos Seus
Orienta o caminho a seguir



“Que é o seu corpo, a plenitude daquele que 
cumpre tudo em todos” – Efésios 1:23

Sua Palavra tem sido nossa referência?

  Obedecemos a Sua Palavra?
        “relativas a minha conduta”
      “relativas a minha comunhão”



Pois todos nós 
fomos batizados 
em um Espírito, 
formando um 
corpo, quer 
judeus, quer 
gregos, quer  
servos, quer 
livres, e todos 
temos  bebido de 
um Espírito.” – I 
Coríntios 12:13

Vejamos que no corpo existem 
vários membros.

Os órgão externos, que são 
visíveis e os órgão internos que 
são invisíveis.

Coração, pulmão, rins, estômago, 
veias, pele, dedos, pés, pelos, 
unhas, etc...

Todos sem distinção fazem parte 
do todo e formam assim o Corpo, 
junto com a cabeça.

O todo é 
formado pela 
Cabeça e pelo 
Corpo.



“Porque, assim como 
o Corpo é um, e tem 
muitos membros, e 
todos os membros, 
sendo muitos, são um 
só corpo, assim é 
Cristo também.” – I 
Coríntios 12:12

“Há um só corpo ...” – 
Efésios 4:4



“ Assim nós, que 
somos muitos, 
somos um só 
corpo em Cristo, 
mas 
individualmente 
somos membros 
uns dos outros.”

Romanos 
12:5 – Define 
que somos 
um Corpo

Conclusão:
Somos Muitos, mas
       

Somos UM!



“ Porque nós, sendo 
muitos, somos um só 
pão e um só corpo, 
porque todos 
participamos do 
mesmo pão”

Se transformam no 
pão e deixam de 
ser ingredientes

Somos 
UM!



“ E por isso também Jesus, ....padeceu fora da 
porta.... Saiamos, pois, a Ele fora do arraial, 
levando o seu vitupério. Porque não temos 
aqui cidade permanente, mas buscamos a 
futura.”



“ Todavia o fundamento 
de Deus fica firme, tendo 
esse selo: O Senhor 
conhece os que são seus, 
e qualquer que profere o 
nome de Cristo aparte-se 
da iniqüidade. Ora numa 
grande casa... De sorte 
que se alguém se 
purificar... Será vaso 
para honra...preparado 
para toda boa obra.” II 
Timóteo 2: 19 a 21

Cabe a nós escolher a 
estação onde 
queremos estar ...



“Foge também das 
paixões da 
mocidade; e segue a 
justiça, a fé, o amor 
e a paz com os que, 
com um coração 
puro, invocam o 
Senhor.”

         
        II Timóteo 2: 22

Isso é responsabilidade 
individual!



É Ele que dá a 
força e supre o 
que precisamos. 

“ Olhando para 
Jesus, autor e 
consumador da 
fé, o qual, pelo 
gozo que lhe 
estava proposto, 
suportou a cruz, 
desprezando a 
afronta, e 
assentou-se à 
destra do trono de 
Deus.”        
Hebreus 12; 2  

Sempre Olhando para Ele!



“ Porque pela 
graça que me é 
dada, digo a cada 
um dentre vós 
que não pense  de 
si mesmo além do 
que convém; 
antes, pense com 
moderação, 
conforme a 
medida da fé que 
Deus repartiu a 
cada um.”              
 Romanos 12: 3

“ Como também 
nos elegeu nele 
antes da 
fundação do 
mundo, para que 
fossemos santos 
e irrepreensíveis 
diante dele em 
amor.”       Efésios 
1: 4

 Não interessa que tipo de 
vagão você seja, sempre tem 
suas responsabilidades



Você pode 
ser assim!

Mas 
ainda 
assim 
tem suas 
responsa
bilidades
!



Ou se 
considera 
assim?  Meio 

apagado

Continu
a tendo 
suas 
respons
abilidad
es!

Moço, prepara-te, 
para sustentar teu lar



Talvez se 
sinta 
brilhante!

Mas 
mesmo 
brilhando 
continua 
tendo 
responsa
bilidade!

Irmãs, prepara-te para 
edificar o lar. 

“As irmãs, tem mais essa tendência”



Ou é todo 
chique e 
robusto? 

Não erre em relação 
a Palavra de Deus!

Você tem 
responsa
bilidade!

Como 
irmão é a 
figura de 
Cristo



Pode até se 
sentir: a 
diferente!

Mas ainda 

assim, você 

tem tanta 

responsabilid

ade quanto 

qualquer irmã 

pertencente 

ao Corpo de 

Cristo!

Irmã, seu ministério não é ter ! E sim ser a figura 
da Igreja!



Para Encerrar:

“ Com toda a 
humildade e 
mansidão, com 
longanimidade,            
  suportando-vos uns 
aos outros em amor,”  
Efésios 4: 2

“Suportando-vos uns 
aos outros, e 
perdoando-vos uns 
aos outros, ... E a paz 
de Deus.... Fostes 
chamados em um 
corpo... Fazei tudo em 
nome do Senhor 
Jesus...” Colossenses 
3: 13 a 17

Lembre-se, cada um tem seu 
papel!!!



                           
         Para 
Encerrar:      

“ Com toda a 
humildade e 
mansidão, com 
longanimidade,     
         suportando-
vos uns aos 
outros em amor,”  
Efésios 4: 2

“Suportando-vos 
uns aos outros, e 
perdoando-vos 
uns aos outros, ... 
E a paz de 
Deus.... Fostes 
chamados em um 
corpo... Fazei tudo 
em nome do 
Senhor Jesus...” 
Colossenses 3: 13 
a 17

Não siga seu próprio 
caminho!
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