
Mensagem #4
O suprimento do Corpo, os membros do Corpo e a limitação do Corpo

Referências Bíblicas

Ex 17:11 Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia; quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque.
Ex 17:12 Ora, as mãos de Moisés eram pesadas; por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se

assentou; Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um, de um lado, e o outro, do outro; assim lhe icaram as mãos
irmes até ao pôr-do-sol.

Ex 17:13 E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a io de espada.
Ex 30:23 Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias: de mirra luida quinhentos siclos, de cinamomo odoroso a

metade, a saber, duzentos e cinqüenta siclos, e de cálamo aromático duzentos e cinqüenta siclos,
Ex 30:24 e de cássia quinhentos siclos, segundo o siclo do santuário, e de azeite de oliveira um him.
Ex 30:25 Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista; este será o óleo

sagrado da unção.
Ex 30:26 Com ele ungirás a tenda da congregação, e a arca do Testemunho,
Ex 30:27 e a mesa com todos os seus utensı́lios, e o candelabro com os seus utensıĺios, e o altar do incenso,
Ex 30:28 e o altar do holocausto com todos os utensı́lios, e a bacia com o seu suporte.
Ex 30:29 Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santıśsimas; tudo o que tocar nelas será santo.
Ex 30:30 Também ungirás Arão e seus ilhos e os consagrarás para que me o iciem como sacerdotes.
Ex 30:31 Dirás aos ilhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações.
Jz 9:9 Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar

sobre as árvores?
Jó 42:8 Tomai, pois, sete novilhos e sete carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó

orará por vós; porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura; porque vós
não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó.

Jó 42:9 Então, foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suı́ta, e Zofar, o naamatita, e izeram como o SENHOR lhes ordenara;
e o SENHOR aceitou a oração de Jó.

Jó 42:10 Mudou o SENHOR a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos; e o SENHOR deu-lhe o dobro de tudo o que
antes possuı́ra.

Sl 73:16 Em só re letir para compreender isso, achei mui pesada tarefa para mim;
Sl 73:17 até que entrei no santuário de Deus e atinei com o im deles.
Mt 5:14 Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte;
Mt 16:21 Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a Seus discı́pulos que Lhe era necessário ir a Jerusalém e sofrer

muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar.
Mt 16:22 E Pedro, tomando-O à parte, começou a repreendê-Lo, dizendo: Deus tenha misericórdia de Ti, Senhor; isso de

modo algum Te acontecerá.
Mt 16:23 Mas Ele, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de Mim, Satanás! Tu és para Mim pedra de tropeço, porque não

cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens.
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 11:1 E aconteceu que, estando Ele orando em certo lugar, quando terminou, um dos Seus discı́pulos Lhe disse: Senhor,

ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discı́pulos.
Lc 11:2 Ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santi icado seja o Teu nome; venha o Teu reino;
Lc 11:3 o pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia;
Lc 11:4 e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve; e não nos deixes cair em

tentação.
Lc 11:5 Disse-lhes ainda: Qual dentre vós terá um amigo e irá ter com ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me

três pães,
Lc 11:6 pois um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer;
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Lc 11:7 e ele, respondendo de dentro, dirá: Não me importunes; a porta já está fechada, e os meus ilhos estão comigo na
cama; não posso levantar-me para dá-los a ti.

Lc 11:8 Digo-vos: Ainda que não se levante para dá-los a ti por ser seu amigo, levartar-se-á, todavia, por causa da sua
impertinência, e lhe dará o que necessitar.

Lc 11:9 E Eu vos digo: Pedi, e vos será dado; buscai, e achareis; batei, e vos será aberto.
Lc 11:10 Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e a quem bate lhe será aberto.
Lc 11:11 Qual dentre vós é o pai que, se o ilho lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra?
Lc 11:12 Ou, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
Lc 11:13 Pois se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos ilhos, quanto mais o Pai celestial dará o Espı́rito

Santo aos que Lhe pedirem?
Jo 1:50 Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da igueira, crês? Coisas maiores do que essas verás.
Jo 1:51 E disse-lhe: Em verdade, em verdade vos digo:Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o

Filho do Homem.
At 9:25 Mas os seus discı́pulos tomaram-no de noite e baixando-o numa cesta, desceram-no pela muralha.
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 15:16 a im de que eu seja ministro de Cristo Jesus para os gentios, um sacerdote que labora no evangelho de Deus, de

modo que a oferta dos gentios seja aceitável, tendo sido santi icada no Espı́rito Santo.
Rm 15:24 quando puder ir à Espanha pois, ao passar, espero ver-vos e ser encaminhado por vós para lá, depois de ter

desfrutado um pouco da vossa companhia.
1Co 2:12 Ora, nós não temos recebido o espı́rito do mundo, e sim e Espı́rito que vem de Deus, para que conheçamos as

coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus;
1Co 2:13 as quais também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espı́rito;

interpretando coisas espirituais com palavras espirituais.
1Co 2:14 Mas o homem almático não aceita as coisas do Espı́rito de Deus, porque lhe são loucura; e não é capaz de

entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente.
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 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 12:15 Se disser o pé:Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso deixa de ser do corpo.
1Co 12:18 Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como Ele quis.
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 12:23 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 12:27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo.
1Co 16:18 pois trouxeram refrigério ao meu espirito e ao vosso. Reconhecei, pois, tais homens.
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,
2Co 11:33 e por uma janela me desceram em um cesto pela muralha, e escapei das suas mãos.
Ef 4:3 sendo diligentes em preservar a unidade do Espı́rito no vı́nculo da paz:
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.

Ef 5:30 porque somos membros do Seu corpo.
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Fp 1:19 Pois sei que isso me resultará em salvação pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espıŕito de Jesus
Cristo,

Fp 2:29 Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai a homens como ele;
1Ts 3:8 porque, se estais irmes no Senhor, nós agora vivemos.
1Ts 5:25 Irmãos, orai também por nós.
1Tm 3:15 Mas, se eu tardar, escrevo para que saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo,

coluna e base da verdade.
1Pe 2:5 também vós mesmos, como pedras vivas, estais sendo edi icados casa espiritual para sacerdócio santo, a im de

oferecer sacrifı́cios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
1Pe 2:9 Vós, porém, sois raça eleita,sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para ser propriedade de Deus, a im de

proclamardes as virtudes Daquele que vos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz;
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.
Ap 1:20 Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na Minha mão direita e aos sete candelabros de ouro: as sete

estrelas são os mensageiros das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas.
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