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O
CORPO

DE
CRISTO



Há várias figuras de 
linguagem para descrever 

a igreja.

P. ex: a casa de Deus, o 
reino de Deus, a vinha de 
Deus e a família de Deus

Cada uma dessas figuras 
tem um propósito.



Essas figuras nos ajudam a compreender 
a função da igreja, a relação que existe 
entre a igreja e Deus e os 
deveres dos membros 
da igreja. 

Nos próximos minutos vamos
entender a igreja como corpo de Cristo.



O
Corpo

De
Cristo



Efésios 1:22,23
E sujeitou todas as coisas a seus 
pés, e sobre todas as
coisas o constituiu como
cabeça da igreja,  que é o 

seu corpo, a plenitude 
daquele que cumpre 
tudo em todos.

Este texto não precisa de explicações, 
Cristo é o cabeça e a igreja o corpo.



Colossenses 1:18
E ele é a cabeça do corpo, 
da igreja; é o princípio e o 
primogênito dentre os 
mortos, para que em tudo 
tenha a preeminência.

Existem outros versículos que ensinam 
a mesma verdade.



O que aprendemos com isto?

Compreendemos que a 
igreja está subordinada a 

Cristo.

A igreja recebe orientação 
de Cristo.

Ela está sob a autoridade de Cristo.



A cabeça controla todo o corpo, é ela 
que toma todas as decisões.

O mesmo deve acontecer 
com o corpo de Cristo

Esta analogia também nos 
permite ver a relação entre

os membros do corpo.



CRISTO
TEM 

SOMENTE
UM

CORPO



Varias vezes a bíblia fala 
do único corpo de Cristo

I Coríntios 12:20
Assim, pois, há muitos 
membros, mas um só 

corpo.



Romanos 12:4,5 
Porque assim como em um 
corpo temos muitos membros, 
e nem todos os membros têm 
a mesma operação,  Assim nós, que 
somos muitos, somos um só 
corpo em Cristo, mas individualmente 
somos membros uns dos outros.

Vemos também em Romanos



Pode ser que você foi ensinado que o 
corpo se compõe de todas as igrejas 
existentes.

Mas leia de novo o 
versículo. 

Paulo diz que existe muitos 
membros mas apenas um 

corpo.



A igreja não é composta de vários corpos, 
mas de várias pessoas.

No velho testamento havia 
uma inimizade entre judeus e 

gentios ou pagãos. 

Esta inimizade existia na vida 
religiosa, na vida social, 
econômica e politica.



Efésios 2;16
Para reconciliar ambos com 

Deus 
em um corpo, destruindo

as inimizades.

Os judeus não tinham permissão de ter 
qualquer forma de relações com os gentios

Essa desarmonia foi resolvida 
na cruz 



Assim juntos judeus e gentios 
encontraram solução em Jesus Cristo.

Poderíamos conseguir 
essa unidade hoje

Se todos concordassem em 
abandonar todos os nomes, 
práticas, credos, doutrinas, 
etc, que não se encontram na bíblia. 



Não é fácil conseguirmos unidade 
religiosa

Muitos amigos cortarão 
relações com você por 

causa disso.

A sua família poderá 
expulsa-lo. Seu patrão 

poderá persegui-lo.



Sua mulher ou seu marido poderá tornar-
lhe a vida sofrível.

Estas são apenas razões 
porque a unidade religiosa é 

difícil.

Só será alcançada se 
houver um desejo sincero 

de seguir a Cristo



Mas a despeito de tudo isso a unidade 
ainda é possível.

Mas, a questão gira em 
torno de um ponto: 

Quem é mais importante, 
Cristo ou a família? A 

verdade ou o bem estar?



O CORPO 
DE CRISTO 
SE COMPÕE 

DE 
CRISTÃOS



Efésios 4:16
Cristo, é a cabeça, 
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.

A bíblia diz,



Na igreja todos desempenham funções

O cristianismo do N.T. se 
baseia no fato de que todo 

membro tem uma função no 
corpo.

A cada um cabe uma parte,  
tanto financeira como 

fisicamente.



Os membros de um só 
corpo estão ligados à 
cabeça por laços de 

humildade e irmandade.

Esses laços visam impedir a 
desarmonia entre os 

membros.



Em questão de doutrina 
deve haver unidade de 
opiniões e liberdade.

Não é possível estar sujeito a Cristo 
sem ser membro da igreja. 

(reino)



CONCLUSÃO

Muita gente tem a noção 
errada que não é possível 
estar sujeito a Cristo sem 

ser membro do corpo.



Sabemos que se um dedo, 
ou um braço se separar do 

corpo, deixa de ficar sujeita 
ao corpo. 

As vezes não entendemos.

Ele não obedece e não pode 
mais obedecer a cabeça.



Não posso estar submisso a 
Cristo sem estar no Seu 

corpo.

Porque não podemos compreender isso 
com relação ao corpo espiritual de 
Cristo.

É somente nesse corpo que podemos 
nos reconciliar com Deus..



DEUS 
NOS 

FORTALEÇA 
NESSE CORPO.


