
Mensagem #1
A realidade do Corpo de Cristo

Referências Bíblicas

Ct 2:8 Ouço a voz do meu amado; ei-lo aı́ galgando os montes, pulando sobre os outeiros.
Ct 2:9 O meu amado é semelhante ao gamo ou ao ilho da gazela; eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas

janelas, espreitando pelas grades.
Ct 2:10 O meu amado fala e me diz: Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem.
Ct 2:11 Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi;
Ct 2:12 aparecem as lores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra.
Ct 2:13 A igueira começou a dar seus igos, e as vides em lor exalam o seu aroma; levanta-te, querida minha, formosa

minha, e vem.
Mt 10:38 e quem não toma a sua cruz e segue após Mim não é digno de Mim.
Mt 11:29 Tomai sobre vós o Meu jugo e aprendei de Mim, porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso

para a vossa alma.
Mt 16:24 Então, disse Jesus a seus discı́pulos:Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-

me.
Mt 17:5 Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os cobriu; e eis , vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o Meu

FIlho, o Amado, em quem Me comprazo; a Ele ouvi.
Jo 11:25 Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em Mim, ainda que morra, viverá;
Jo 14:6 Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a realidade, e a vida; ninguém vem ao Pai senão por Mim.
Jo 14:17 o Espı́rito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não O vê, nem O conhece; vós O conheceis,

porque Ele habita convosco e estará em vós.
Jo 14:20 Naquele dia, vós conhecereis que Eu estou em Meu Pai, e vos em mim, e Eu em vós
Jo 15:4 Permanecei em Mim, e Eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não

permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em Mim.
Jo 15:5 Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em Mim, e Eu nele, esse dá muito fruto; porque sem Mim nada

podeis fazer.
Jo 15:26 Quando, porém, vier o Consolador, que Eu vos enviarei da parte do Pai, o Espıŕito da realidade, que procede do

Pai, Ele dará testemunho de Mim;
Jo 16:13 quando vier, porém, o Espı́rito da realidade, Ele vos guiará a toda a realidade; porque não falará por Si mesmo,

mas falará o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir.
Rm 8:4 a im de que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o

espı́rito.
Rm 8:13 porque se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espı́rito izerdes morrer as práticas do corpo,

vivereis.
Rm 8:14 Pois todos os que são guiados pelo Espı́rito de Deus são ilhos de Deus.
Rm 8:29 Porque os que Ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do Seu

Filho, a im de que Ele seja o Primogênito entre muitos irmãos.
Rm 12:4 Pois assim como em um só corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função,
Rm 12:5 assim nós, que somos muitos, somos um só Corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros.
1Co 2:2 Pois decidi nada saer entre vós, a não ser Jesus Cristo, e Este, cruci icado.
1Co 6:17 Mas aquele que se une ao Senhor e um so espirito com Ele.
1Co 12:12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, embora sendo muitos, são um só

corpo, assim também é o Cristo.
1Co 12:13 Pois também em um só Espı́rito todos nós fomos batizados em um só Corpo, quer judeus, quer gregos, quer

escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espı́rito.
1Co 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
1Co 15:31 Eu declaro pela glória que tenho em vós, irmãos, a qual tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor: dia após dia morro.
1Co 15:45 Assim também está escrito: O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se Espıŕito

que dá vida.
2Co 4:10 levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo.
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2Co 4:11 Porque nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de
Jesus se manifeste em nossa carne mortal.

2Co 4:12 De modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida.
Gl 2:20 Estou cruci icado com Cristo; logo, ja nao sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na

carne, vivo na fé, a fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Gl 5:24 Mas os que são de Cristo Jesus cruci icaram a carne, com as suas paixões e concupiscências.
Gl 6:14 Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está

cru i icado para mim, e eu, para o mundo.
Ef 1:17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espirito de sabedoria e de revelação

no pleno conhecimento dele,
Ef 1:19 e qual a suprema grandeza do Seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do Seu

poder,
Ef 1:20 que Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-O dentre os mortos e fazendo-O sentar à Sua direita nas regiões

celestiais,
Ef 1:22 e sujeitou todas as coisas debaixo dos Seus pés e, para ser a Cabeça sobre todas as coisas, O deu à igreja,
Ef 1:23 a qual é o seu corpo, a plenitude Daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Ef 2:15 abolindo, na Sua carne, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para que dos dois criasse, em Si

mesmo, um só novo homem, fazendo a paz.
Ef 2:22 no qual vós também estais sendo juntamente edi icados para ser habitação de Deus no espı́rito.
Ef 3:5 que, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos ilhos dos homens, como agora foi revelado aos Seus santos

apóstolos e profetas no espı́rito:
Ef 3:9 e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, o qual ao longo das eras esteve oculto em Deus,

que criou todas as coisas,
Ef 3:16 para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu

Espı́rito no homem interior;
Ef 3:17 para que Cristo habite em vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor,
Ef 3:18 sejais plenamente capazes de compreender, com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e

a profundidade
Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de

Deus.
Ef 3:20 Ora, Aquele que é poderoso para fazer in initamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o

Seu poder que opera em nós,
Ef 3:21 a Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações , para todo o sempre. Amém!
Ef 4:4 Um só Corpo e um só Espirito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamamento.
Ef 4:5 um só Senhor, uma só fé, um só batismo;
Ef 4:6 um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e em todos.
Ef 4:12 Tendo em vista o aperfeicoamento dos santos para a obra do ministerio, para a edi icacao do Corpo de Cristo,
Ef 4:16 de quem todo o Corpo, bem ajustado e entrelaçado por meio de toda junta do rico suprimento e por meio da

operação segundo a medida de cada parte, realiza o crescimento do próprio Corpo para a edi icação de si mesmo
em amor.

Ef 4:20 Mas vós não aprendestes Cristo assim,
Ef 4:21 se é que de fato O tendes ouvido e Nele fostes instruidos, assim como a realidade está em Jesus,
Ef 4:22 que, quanto à vossa antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as

concupiscências do engano,
Ef 4:23 e que sejais renovados no espı́rito da vossa mente
Ef 4:24 e vos revistais do novo homem, que foi criado segundo Deus em justiça e santidade da realidade.
Ef 5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no espı́rito,
Ef 5:30 porque somos membros do Seu corpo.
Ef 6:18 por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no espı́rito e para isto vigiando com toda perseverança

e súplica por todos os santos.
Fp 1:8 Pois Deus é minha testemunha, de como tenho saudades de todos vós no entranhável afeto de Cristo Jesus.
Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espıŕito de Jesus

Cristo,
Fp 1:20 segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado; antes, com toda a

ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte.
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Fp 1:21 Pois, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro.
Fp 2:19 Espero, porém, no Senhor Jesus, enviar-vos Timóeto em breve, para que eu, conhecendo a vossa situação,

também seja encorajado.
Fp 2:20 Pois nenhum outro tenho de mesma alma, que se preocupe sinceramente com a vossa situação;
Fp 2:21 porque todos buscam suas próprias coisas, não as que são de Cristo Jesus.
Fp 2:22 Mas conheceis o seu caráter aprovado, pois, como um ilho junto ao pai, serviu comigo para o progresso do

evangelho.
Fp 2:23 Espero, portanto, enviá-lo imediatamente, assim que eu tenha visto a minha situação.
Fp 2:24 Mas con io no Senhor que, em breve, eu mesmo também irei.
Fp 2:25 Contudo, julguei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e também

vosso apóstolo e ministro para suprir as minhas necessidades,
Fp 2:26 visto que ele tinha saudades de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoecera.
Fp 2:27 De fato esteve doente, à beira da morte; Deus, porém, teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também

de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza.
Fp 2:28 Por isso o enviei ainda mais depressa, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza.
Fp 2:29 Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai a homens como ele;
Fp 2:30 pois pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, arriscando a vida, a im de suprir vossa falta de serviço

para comigo.
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
Cl 1:18 Ele é a Cabeça do Corpo, da igreja; Ele é o princı́pio, o Primogênito dentre os mortos, para que tenha o primeiro

lugar em todas as coisas,
Cl 2:19 E não retendo a Cabeça, da qual todo o Corpo, sendo ricamente suprido e entrelaçado por meio das juntas e

ligamentos, cresce com o crescimento de Deus
1Pe 2:21 Porque para isso fostes chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos modelo para seguirdes os

Seus passos;
2Pe 1:4 pelas quais Ele nos tem concedido preciosas e grandı́ssimas promessas, para que por elas vos tornásseis

participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência.
1Jo 2:6 Aquele que diz que permanece Nele deve também andar assim como Ele andou.
1Jo 3:1 Vede que grande amor o Pai nos concedeu: sermos chamados ilhos de Deus; e nós de fato somos. Por isso o

mundo não nos conhece, porque não O conheceu.
1Jo 3:2 Amados, agora somos ilhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele

se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque O veremos como Ele é.
1Jo 4:17 Nisso é aperfeiçoado em nós o amor para que, no dia do juı́zo, tenhamos con iança, porque, assim como Ele é,

também nós somos neste mundo.
1Jo 5:6 Este é Aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo; não somente pela água, mas pela água e pelo

sangue; e o Espı́rito é o que testi ica, porque o Espı́rito é a realidade.
1Jo 5:11 E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Seu Filho.
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