
Mensagem #2
A unidade e a função do Corpo

Referências Bíblicas

Gn 2:22 E a costela que o SENHOR Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe.
Gn 2:23 E disse o homem: Esta, a inal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne; chamar-se-á varoa, porquanto do

varão foi tomada.
Sl 133:1 Oh! Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos!
Jo 3:5 Respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: Se alguém não nascer da água e do Espı́rito, não pode entrar

no reino de Deus.
Jo 3:6 O que é nascido da carne é carne; e o que é nascido do Espı́rito é espirito.
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.
Jo 17:21 a im de que todos sejam um; como Tu, Pai, estás em Mim, e Eu em Ti, que também estejam eles em Nós, para que

o mundo creia que tu Me enviaste.
Jo 17:22 Eu lhes dei a glória que Me deste, para que sejam um, como Nós somos um;
Jo 17:23 Eu neles e Tu em Mim, a im de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça que Tu Me enviaste

e os amaste como amaste a Mim.
At 9:4 E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que Me persegues?
At 9:5 Ele perguntou: Quem és Tu, Senhor? E Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues;
Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
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 1:2 à igreja de Deus que está em Corinto, aos santi icados em Cristo Jesus, os santos chamados, com todos os que em

todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:
1Co 4:17 Por esta causa vos enviei Timóteo, que é meu ilho amado e iel no Senhor, o qual vos lembrará os meus

caminhos em Cristo, como ensino em todo lugar em todas as igrejas.
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 12:24 Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus entremesclou o corpo, concedendo

muito mais honra ao membro que menos tinha.
1Co 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
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 2:4 Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do Seu grande amor com que nos amou,
Ef 2:5 e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo,-- pela graça sois salvos,
Ef 2:16 e reconciliasse ambos em um só Corpo com Deus por meio da cruz, matando por ela a inimizade.
Ef 3:8 A mim, que sou menos que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as

insondáveis riquezas de Cristo como evangelho
Ef 3:17 para que Cristo habite em vosso coração pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor,
Ef 3:19 e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até toda a plenitude de

Deus.
Ef 4:1 Portanto rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento com que fostes

chamados,
Ef 4:2 com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando- vos uns aos outros em amor,
Ef 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Espı́rito no vı́nculo da paz:
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 5:23 porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a Cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do

Corpo.
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Ef 5:24 Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas estejam sujeitas em tudo ao seu marido.
Ef 5:25 Maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela.
Ef 5:26 para santi icá-la, puri icando-a pelo lavar da água na palavra,
Ef 5:27 a im de apresentar a igreja a Si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga nem qualquer coisa semelhante, mas

santa e sem defeito.
Ef 5:28 Assim também os maridos devem amar sua esposa como seu próprio corpo; quem ama sua esposa ama a si

mesmo.
Ef 5:29 Pois ninguém jamais odiou a própria carne; pelo contrário, nutre-a e dela cuida, como também Cristo faz com a

igreja.
Ef 5:30 porque somos membros do Seu corpo.
Ef 5:31 Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne.
Ef 5:32 Grande é este mistério, mas eu me re iro a Cristo e à igreja.
Cl 3:4 Quando Cristo, que é nossa vida, for manifestado, então vós também sereis manifestados com Ele em glória.
Cl 3:10 E vos revestistes do novo homem, que está sendo renovado para o pleno conhecimento segundo a imagem

Daquele que o criou
Cl 3:11 Onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é

tudo e em todos.
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.
Ap 1:11 dizendo: O que vês, escreve em um livro e envia-o às sete igrejas: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,

Filadél ia e Laodicéia.
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