
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Série: Igreja uma Ideia de Deus 
Estudo de Célula 
Mensagem 02 
Tema: Igreja - Corpo de Cristo 
 
1 Corintios 12:27 
 
 
Introdução 
Estamos estudando a Série: Igreja, Uma Ideia de 
Deus. 
A Igreja de Cristo na terra foi estabelecida pelo 
próprio Jesus, e Jesus deu à Igreja dele toda a 
autoridade para o estabelecimento do seu Reino. 
No estudo anterior vimos que a igreja não se refere 
a uma pessoa, mas uma assembleia, uma 
congregação.  
Vimos, também, que Igreja é família de Deus e 
assim é um lugar para se pertencer e não apenas 
um lugar para se frequentar. 
A Igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da 
Igreja. 
Assim, como um corpo tem muito membros e 
todos se interligam, da mesma forma, a Igreja de 
Cristo, que é seu corpo tem os membros todos 
interligados para o pleno funcionamento.  
 
 
1 – Igreja é o Corpo de Cristo 
1 Corintios 12:27 
“Ora, vós sois o corpo de Cristo e, individualmente, 
membros desse corpo” 
O corpo de Cristo é um corpo que inclui todos 
aqueles que creram em seus corações e 
confessaram com suas bocas que Jesus é Senhor 
das suas vidas. 
E Deus estabeleceu Jesus como a cabeça desse 
corpo, que é a Igreja (Efésios 1.20 a 23) 
E sendo todos membros desse corpo que é a 
Igreja de Cristo, cada um cumpre o seu papel de 
crescimento e edificação da Igreja: 
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Efésios 4:15 e 16 
 “Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos  
em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, 
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado 
pelo auxílio de toda junta, segundo a justa 
cooperação de cada parte, efetua o seu próprio 
aumento para a edificação de si mesmo em amor.” 
 
2 – Igreja é o Corpo de Cristo e cumpre o papel 
de Amar, Servir e Influenciar 
 
Fomos criados para vivermos em comunidade. 
Nenhum de nós pode cumprir o propósito divino 
sozinho. 
Jesus nos ensinou que os dois maiores 
mandamentos são: 
Marcos 12:30 e 31 
“Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
entendimento e de toda a tua força. 
O segundo é: Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Não há outro mandamento maior do que 
estes.” 
Como igreja local exercemos o nosso chamado de 
amar vidas, servindo de ponte que leva a Jesus, 
influenciando pelo nosso comportamento de 
verdadeiramente filhos de um Deus que é amor. 
A igreja local cumpre o papel de prover 
ferramentas que nos levem a exercermos o nosso 
chamado de ir por todo o mundo e fazer discípulos 
de Jesus: 
Mateus 28.18 a 20 
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda 
a autoridade me foi dada no céu e na terra. 
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, 
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do 
Espírito Santo; 
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos 
tenho ordenado. E eis que estou convosco todos 
os dias até à consumação do século.” 
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Conclusão 
A Igreja sendo o corpo de Cristo, recebe do próprio 
Jesus a autoridade para se estabelecer na terra 
como transformadora de vidas. 
Amando a Deus sobre todas as coisas e amando 
o nosso próximo como a nós mesmos, certamente 
seremos impulsionados a levar todos ao nosso 
redor ao caminho da salvação que é Cristo Jesus. 
 
 
Para refletir 
A igreja local é a esperança do mundo (Bill Hybels) 
 
Para Aplicação 
Ame a Deus sobre todas as coisas. 
Ame seu próximo como a si mesmo. 
 
Para Declarar 
Declaração de Fé 
Acredito na Igreja e na sua vocação!  
Acredito na importância de pertencer à 
congregação! 
Amo Jesus e amo a sua Igreja! 
Sou parte integral desse corpo, chamado corpo de 
Cristo que é sua Igreja! 
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