
Mensagem #3
Experimentar a obra da cruz para o Corpo e viver na comunhão única do Corpo

Referências Bíblicas

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 16:25 Pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á; mas quem perder a sua vida da alma por Minha causa,
acha-la-á.

Mt 16:26 Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Ou que dará o homem em
troca da sua vida da alma?

Lc 22:31 Simão, Simão, eis que satanás vos pediu para vos peneirar como trigo.
Lc 22:32 Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos.
At 2:42 E perseveravam no ensinamento e na comunhao dos apostolos, no partir do pao e nas oracoes.
At 9:3 Indo ele, aconteceu que, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
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;
At 9:6 mas levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que deves fazer.
Rm 6:6 sabendo isto: que foi cruci icado com Ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja anulado, e não

mais sirvamos o pecado como escravos;
Rm 8:13 porque se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espı́rito izerdes morrer as práticas do corpo,

vivereis.
Rm 12:3 Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém;

pense, porém, com sobriedade, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um.
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.
Rm 12:6 E tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, profetizemos segundo a proporção da fé;
Rm 12:7 se serviço, sejamos iéis no serviço; ou o que ensina, seja iel no ensino;
Rm 12:8 ou o que exorta, faça-o com exortação; o que contribui, com simplicidade; o que lidera, com diligência; o que

exerce misericórdia, com alegria.
1Co 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhäo de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
1Co 1:18 Porque a palavra da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o

poder de Deus.
1Co 1:23 mas nós pregamos a Cristo cruci icado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios;
1Co 2:1 E eu, irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, e sim como a muito carnais, como a crianças em

Cristo.
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 10:16 O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a

comunhão do corpo de Cristo?
1Co 10:17 Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só Corpo; porque todos participamos do único pão.
1Co 11:24 e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós; fazei isto em memória de mim.
1Co 11:25 Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança

estabelecida no Meu sangue; fazei isto, todas as vezes que o beberdes, em memória de Mim.
1Co 11:26 Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele

venha.
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 12:14 Pois o corpo não é um só membro, mas muitos.
1Co 12:15 Se disser o pé:Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo.
1Co 12:16 E se o ouvido disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo.
1Co 12:17 Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se fosse todo audiçao, onde estaria o olfato?
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1Co 12:18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis.
1Co 12:19 Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo?
1Co 12:20 Agora, contudo, há muitos membros, mas um só corpo.
1Co 12:21 E o olho não pode dizer à mão: Não preciso de ti;; nem ainda a cabeça aos pés: Não preciso de vós.
1Co 12:22 Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários;
1Co 12:23 e os membros do corpo que consideramos menos honrados, estes vestimos com muito maior honra; e os nossos

membros que são menos decentes, tratamos com maior decência.
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 12:25 para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.
1Co 12:26 E se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele; ou se um membro é glori icado, todos se alegram com

ele.
1Co 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
2Co 10:13 Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas segundo a medida da esfera de ação que o Deus que mede

todas as coisas demarcou para nós, a im de chegarmos também a vós.
2Co 10:14 Porque não estamos ultrapassando os nossos limites, como se não tivéssemos chegado até vós, pois fomos os

primeiros a chegar até vós no evangelho de Cristo.
2Co 10:15 Não nos gloriamos além da medida nos trabalhos alheios, mas temos a esperança de que,à proporção que cresce

a vossa fé, seremos muito engrandecidos em vós dentro da nossa esfera de ação,
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.
Ef 2:16 e reconciliasse ambos em um só Corpo com Deus por meio da cruz, matando por ela a inimizade.
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 4:7 Mas a cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom 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.

Fp 1:5 pela vossa comunhão para o progresso do evangelho, desde o primeiro dia até agora.
Fp 2:1 Portanto, se ha algum encorajamento em Cristo, se ha alguma consolacao de amor, se ha alguma comunhao de

espirito, se ha entranhaveis afetos de compaixao,
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 1:20 e, por meio Dele, reconciliar Consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus,

tendo feito a paz pelo sangue de Sua cruz.
Cl 1:27 aos quais Deus quis dar a conhecer qual é a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em

vós, a esperança da 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.
Cl 3:15 E seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, à qual tambem fostes chamados em um só Corpo; e sede

agradecidos.
Cl 4:16 E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei com que seja lida também na igreja dos laodicenses, e que vós

também leiais a de Laodicéia.
1Jo 1:3 O que temos visto e ouvido anunciamos tambem a vos, para que vos tambem tenhais comunhao conosco; e, de

fato, a nossa comunhao eh com Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo.
1Jo 1:7 Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhao uns com os outros, e o sangue de Jesus, Seu

Filho, nos puri ica de todo pecado.
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.
Ap 2:7 Quem tem ouvidos, ouça o que o espıŕito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida,

que está no paraı́so de Deus.
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