
Mensagem #5
Viver Cristo para a realidade do Corpo de Cristo

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.
2Rs 4:1 Certa mulher, das mulheres dos discı́pulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo,

morreu; e tu sabes que ele temia ao SENHOR. E chegado o credor para levar os meus dois ilhos para lhe serem
escravos.

2Rs 4:2 Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem
nada em casa, senão uma botija de azeite.

2Rs 4:3 Então, disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos; vasilhas vazias, não poucas.
2Rs 4:4 Então, entra, e fecha a porta sobre ti e sobre teus ilhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas; põe à

parte a que estiver cheia.
2Rs 4:5 Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus ilhos; estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia.
2Rs 4:6 Cheias as vasilhas, disse ela a um dos ilhos: Chega-me, aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais

vasilha nenhuma. E o azeite parou.
Lm 3:55 Da mais profunda cova, SENHOR, invoquei o teu nome.
Lm 3:56 Ouviste a minha voz; não escondas o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor.
Ez 1:1 Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio

Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus.
Ez 1:2 No quinto dia do referido mês, no quinto ano de cativeiro do rei Joaquim,
Ez 1:3 veio expressamente a palavra do SENHOR a Ezequiel, ilho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio

Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do SENHOR.
Ez 36:27 Porei dentro de vós o meu Espı́rito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juı́zos e os observeis.
Mt 5:3 Bem-aventurados os pobres em espı́rito, porque deles é o reino dos céus.
Mt 26:41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espı́rito está disposto, mas a carne é fraca.
Lc 1:53 Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos.
Jo 7:6 Disse-lhes, pois, Jesus: O Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está pronto.
Jo 7:8 Subi vós à festa; Eu não subo a essa festa, porque o Meu tempo ainda não está cumprido.
Rm 8:2 Porque a lei do Espirito da vida me livrou, em Cristo Jesus, da lei do pecado e da morte.
Rm 8:3 Pois o que era impossıv́el à lei, no que estava enferma pela carne, Deus, enviando o Seu próprio Filho em

semelhança da carne de pecado e no tocante ao pecado, condenou o pecado na carne,
Rm 8:11 Se habita em vós o Espı́rito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Esse mesmo que ressuscitou Cristo

dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do Seu Espıŕito que habita em vós.
Rm 8:16 O próprio Espı́rito testi ica com o nosso espı́rito que somos 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 8:34 Quem os condenará? E Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual também está à direita de

Deus e também intercede por nós.
Rm 9:21 Ou não tem o oleiro autoridade sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para

desonra?
Rm 9:23 a im de que também desse a conhecer as riquezas da Sua glória em vasos de misericórdia, que de antemão

preparou para glória,
1Co 1:9 Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhäo de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor.
1Co 2:9 Mas, como está escrito: Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que

Deus preparou para aqueles que O amam.
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 16:22 Se alguém não ama o Senhor, seja maldito. O Senhor vem.
2Co 2:13 não tive descanso no meu espı́rito, porque não encontrei o meu irmão Tito; mas, depedindo-me deles, parti para

a Macedônia.
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2Co 2:14 Mas graças a Deus, que no Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a
fragrância do Seu conhecimento.

2Co 2:15 Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que estão sendo salvos como nos que estão
perecendo:

2Co 2:16 para alguns, aroma de morte para morte; para outros, aroma de vida para vida. Quem, porém, é su iciente para
estas coisas?

2Co 2:17 Porque não estamos, como muitos, adulterando a palavra de Deus para ter lucro; mas em Cristo é que falamos
diante de Deus, com sinceridade e da parte de Deus.

2Co 4:7 Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
2Co 5:4 Pois também nós, que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas

revestidos, para que o que é mortal seja tragado pela vida.
2Co 5:9 E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ter a honra de ser-Lhe agradáveis.
2Co 5:14 Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos; logo, todos morreram.
2Co 5:16 Assim que, de agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne; e ainda que tenhamos conhecido Cristo

segundo a carne, agora não mais O conhecemos assim,
2Co 5:20 somos, portanto, embaixadores de Cristo, como se Deus rogasse por meio de nós; suplicamos em nome de Cristo:

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

celestiais,
Ef 1:21 muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domı́nio, e de todo nome que se possa mencionar, não

só nesta era, mas também na vindoura;
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 2:16 e reconciliasse ambos em um só Corpo com Deus por meio da cruz, matando por ela a inimizade.
Ef 3:1 Por esta causa eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus em favor de vós, os gentios,
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 4:1 Portanto rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do chamamento com que fostes

chamados,
Ef 4:7 Mas a cada um de nós foi concedida a graça segundo a medida do dom de Cristo.
Ef 4:8 Por isso diz a Escritura: Quando Ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e condedeu dons

aos homens.
Ef 4:11 E Ele mesmo concedeu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como

pastores e mestres,
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 5:14 Por isso diz: Desperta, ó tu que dormes, levante-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará.
Ef 5:18 E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos no espı́rito,
Ef 5:19 falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodianto com vosso coração ao

Senhor,
Ef 5:20 dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai no nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
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.
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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 6:17 E tomai o capacete da salvação e a espada do Espı́rito, o qual é a palavra de Deus,
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.
Ef 6:20 pelo qual sou embaixador preso em correntes, para que nele eu fale com ousadia, como devo falar.
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.
Fp 1:21 Pois, para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro.
Fp 2:13 porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, para o Seu bom prazer.
Fp 3:3 Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo Espı́rito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não

con iamos na carne.
Fp 3:8 E mais ainda: também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus,

meu Senhor, por causa de quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como refugo, para ganhar Cristo
Fp 3:9 e ser achado Nele, não tendo minha própria justiça, que procede da lei, mas a que é mediante a fé em Cristo; a

justiça que procede de Deus, baseada na fé;
Fp 3:10 para conhecê-Lo, e o poder da Sua ressurreição, e a comunhão dos Seus sofrimentos, sendo conformado à Sua

morte,
Fp 3:11 para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos.
Fp 3:12 Não que eu já a tenha obtido ou já esteja aperfeiçoado; mas prossigo , para ver se conquisto aquilo para o que

também fui conquistado por Cristo Jesus.
Fp 3:13 Irmãos, quanto a mim, não julgo ter conquistado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que icam para

trás e avançando para as que estão adiante,
Fp 3:14 prossigo em direção ao alvo para o prêmio, ao qual Deus em Cristo Jesus me chamou para o alto.
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 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 3:16 Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos

mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando a Deus com graça em vossos corações.
Cl 3:17 E tudo o que izerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus

Pai por meio Dele.
Cl 4:2 Perseverai na oração, vigiando nela com ações de graças,
1Ts 5:17 orai sem cessar,
Hb 8:10 Pois esta é a aliança que irmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: Na sua mente porei as

Minhas leis, e sobre os seus coraçoes as inscreverei; e Eu lhes serei Deus, e eles Me serão povo.
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