
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Série: Igreja uma Ideia de Deus 
Estudo de Célula 
Mensagem 03 
Tema: Igreja – Vivendo em Família 
 
Efésios 2:19 
“Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem 
forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e 
membros da família de Deus,” 
 
Introdução 
Estamos estudando a Série: Igreja, Uma Ideia de 
Deus. 
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. 
Como Igreja de Cristo somos família de Deus. 
 
 
1. A Igreja é uma Família 
Efésios 2:19 
“Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem 
forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e 
membros da família de Deus,” 
 
Gálatas 6:10 
“Então enquanto temos oportunidade, façamos o bem 
a todos, mas principalmente aos da família da fé” 
 
Família é um lugar para compartilhar, ensinar, 
crescer e frutificar 
E na Igreja de Cristo da mesma forma, é um lugar 
para compartilhar, ensinar, crescer e frutificar. 
Desenvolvemos isso na Igreja de Cristo através da 
nossa igreja local. 
 
João 15:16 
“Não fostes vós que me escolhestes a mim; pelo 
contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei 
para que vades e deis fruto, e o vosso fruto 
permaneça; a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai 
em meu nome, ele vo-lo conceda.” 
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A igreja local é onde podemos desenvolver nossa 
função de família: amando, servindo e influenciando. 
Igreja não é um lugar apenas para você frequentar 
quando der vontade ou tiver necessidade. 
A Igreja é um lugar especial, nobre e sagrado, dado 
por Deus para preservar o mundo. 
 
2. Seguir a Cristo inclui integrar 
1 Coríntios 12:18-26 
18 Mas Deus dispôs os membros, colocando cada 
um deles no corpo, como lhe aprouve. 
19 Se todos, porém, fossem um só membro, onde 
estaria o corpo? 
20 O certo é que há muitos membros, mas um só 
corpo. 
21 Não podem os olhos dizer à mão: Não precisamos 
de ti; nem ainda a cabeça, aos pés: Não preciso de 
vós. 
22 Pelo contrário, os membros do corpo que parecem 
ser mais fracos são necessários; 
23 e os que nos parecem menos dignos no corpo, a 
estes damos muito maior honra; também os que em 
nós não são decorosos revestimos de especial honra. 
24 Mas os nossos membros nobres não têm 
necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o 
corpo, concedendo muito mais honra àquilo que 
menos tinha, 
25 para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, 
cooperem os membros, com igual cuidado uns dos 
outros. 
26 Somos membros de seu corpo, a Igreja 
 
Para o apóstolo Paulo, ser membro da Igreja significa 
ser um órgão vital de um corpo vivo, parte 
indispensável e interconectado. 
A Igreja é um corpo, não um edifício. 
A Igreja é um organismo, não uma organização. 
Para que os órgãos do seu corpo cumpram o seu 
propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. 
Assim é você como parte do corpo de Cristo. 
Cada membro tem um papel específico a ser 
desenvolvido no corpo. 
Em um corpo todos os membros são importantes. 
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E na Igreja, da mesma forma, todos os membros são 
importantes e é necessário que cooperem uns com 
os outros para o pleno funcionamento do corpo. 
 
Conclusão 
A Igreja de Cristo é a família de Deus. 
Como membros do corpo de Cristo, cada um de nós 
tem uma função a ser desenvolvida, função essa que 
foi designada pelo próprio Deus, como lhe aprouve. 
Para que possamos desenvolver com excelência a 
função designada por Deus, é necessário 
primeiramente amar a Deus acima de todas as coisas 
e amar ao nosso próximo como parte de nós 
mesmos. 
Ninguém consegue cumprir o seu propósito quando 
decide caminhar isoladamente. 
Deus nos criou como seres que necessitam se 
relacionar. 
Assim, necessitamos caminhar integrados uns com 
os outros. 
 
 
Para refletir 
Aquele que se isola, se perde. 
Somos seres que necessitam se relacionar. 
 
Para Aplicação 
Decida cumprir com excelência a sua função como 
membro do corpo de Cristo que é a Igreja, a família 
de Deus, desenvolvendo a sua função na igreja local. 
 
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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