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LIÇÃO 5 
A Igreja É Como um Corpo 

 
     Só os crentes são verdadeiros membros da Igreja de Deus. Na última lição, vimos que os crentes 
receberam diversos nomes – discípulos, santos, irmãos e Cristãos. Cada nome diz-nos alguma coisa 
sobre eles e seu carácter. 
     Do mesmo modo, a Igreja pode ser designada de diversas maneiras. E cada nome diz-nos algo 
sobre ela. Vejamos um desses nomes. A Bíblia frequentemente diz que a Igreja é como um corpo. 
Nesta lição, iremos aprender o que significa isso. 
     Na Igreja, contactamos com outros crentes. Eles são-lhe de muita importância, pelo que deve estar 
grato a deus por eles. Assim, peça e Deus que lhe diga o que pode fazer para os ajudar. Do mesmo 
modo, eles também o podem ajudar a si. Este estudo será vão se não o aplicar à sua própria vida. 
Ponha hoje em prática o que aprendeu. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Cristo e a Igreja 
     Cristo a Fonte da Vida 
     Cristo o Senhor 
     Cristo o Provedor 
Relações dentro da Igreja 
     Unidade na Igreja 
     Variedade na Igreja 
     Cuidado na Igreja 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Explicar a semelhança entre a Igreja e um corpo vivo. 
Explicar a relação entre a Igreja e Cristo. 
Descrever as relações dentro da Igreja. 
Descobrir a sua responsabilidade para com o próximo na Igreja. 
 
CRISTO E A IGREJA 
Objectivo 1: Dizer onde adquire a Igreja a sua vida espiritual. 
     A Bíblia compara a Igreja a muitas coisas. Diz que a Igreja é como um edifício (Efésios 2:21), uma 
noiva (Efésios 5:22-23), um rebanho (João 10:16) e uma vinha (João 15:4). Esta é uma lista 
incompleta; podia ser muito maior. Alguém contou mais de 200 ilustrações da Igreja no Novo 
Testamento! 
     Como não podemos estudá-las a todas, escolhi uma. A Bíblia diz que a Igreja é como um corpo. 
Ao estudarmos esta comparação, vamos aprender muito. 
 
Cristo a Fonte da Vida 
     Um corpo vivo cresce e é activo. Todo o corpo tem uma cabeça: A relação entre a cabeça e o corpo 
é muito importante. Paulo escreveu à Igreja em Colossos: “E ele é a cabeça do corpo da igreja...” 
(Colossenses 1:18). A Igreja vai buscar a sua vida a Cristo. Os edifícios, organizações e reuniões não 
fornecem vida. Só Jesus o pode fazer. 
     Os crentes e a Igreja estão “... perfeitos nele, que é a cabeça” (Colossenses 2:10). O corpo está 
identificado com a cabeça. A Igreja identifica-se com Cristo. 
 

Para Fazer 
 
1 Circule a melhor resposta das duas dadas entre parênteses. 
 a) A Igreja vive porque recebe a sua vida ( da sua organização / de Cristo ). 
 b) Quem é a cabeça da Igreja? ( a noiva / Cristo ). 
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2 Leia Colossenses 2:12-13 e complete a seguinte frase: Os crentes estão identificados com  
 
 Cristo na Sua      e na Sua       
 
Cristo o Senhor 
Objectivo 2: Dizer que é a cabeça da Igreja. 
     Cristo não é apenas a fonte da vida – é também o Senhor da Igreja. Tal como a esposa obedece ao 
marido, a Igreja obedece a Cristo (Efésios 5:24). A mão não diz à cabeça o que deve fazer – é a 
cabeça que diz à mão o que fazer. A Igreja deve obediência a Cristo. “E sujeitou todas as coisas aos 
seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude 
daquele que cumpre tudo em todos” (Efésios 1:22-23). 
    Toda a gente tem um senhor. Uns obedecem a um senhor humano. Muitos obedecem ao pecado. A 
mensagem dos primeiros Cristãos era: “Jesus Cristo é Senhor!” 
 

Para Fazer 
 
3 Circule a melhor resposta das duas dadas entre parênteses. 
 a) O Senhor da Igreja é ( um oficial / Cristo ). 
 b) A cabeça da Igreja é ( um homem / Cristo ). 
 
Cristo o Provedor 
Objectivo 3: Mostrar de que modo Jesus provê à sua Igreja. 
     Jesus Cristo é um Senhor de amor. Nós nos damos a Ele. Em amor Jesus cuida de nós. Paulo 
explicou: “Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne; antes a alimenta e sustenta, como, 
também, o Senhor à igreja; porque somos membros do seu corpo” (Efésios 5:29-30). A Igreja vive por 
causa do seu contacto com Cristo. Cresce por causa de Cristo. Jesus cuida dela. “E não ligado à 
cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento 
de Deus” (Colossenses 2:19). 

 
Para Fazer 

 
4 Indique o modo e as ocasiões em que se tem manifestado a providência de Deus para com a 
 Igreja da sua zona. 
             
 
             
 
             
 
             
 
 
5 Indique os três modos que mostram a relação entre Cristo e o Seu corpo, a Igreja. 
 
 a)            
            
 b)            
  
 c)            
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RELAÇÕES DENTRO DA IGREJA 
Objectivo 4: Explicar a unidade do corpo. 
 
Unidade na Igreja 
     Na sua maior parte, o Novo testamento foi escrito mais para a Igreja do que para o crente isolado. 
O Cristão não pode viver separado dos outros crentes. Na primitiva igreja, os novos convertidos eram 
rapidamente integrados na comunhão. Lucas escreveu: “E era um o coração e a alma da multidão dos 
que criam...” (Actos 4:32). 
     Todos os crentes estão unidos na Igreja, independentemente da raça, nacionalidade ou classe 
social. “Há um só corpo e um só Espírito...” (Efésios 4:4). Esta unidade não significa que todos os 
Cristãos devem pertencer à mesma organização eclesiástica. Isso não significa que todos os crentes 
devem adorar da mesma maneira. Significa, no entanto, que deve haver um espírito de amor e de 
concórdia entre os crentes. 
     As divisões na Igreja nunca foram boas. São dolorosas e a Igreja sofre por causa delas. Esse era o 
problema da igreja de Corinto (Leia I Coríntios 1:12-13). Paulo apela à unidade. “Para que não haja 
divisões no corpo, mas, antes, tenham os membros igual cuidado uns dos outros” (1 Coríntios 12:25). 
Em geral, as divisões na Igreja são causadas por aqueles que se preocupam mais consigo mesmos do 
que com o próximo. 

Para Fazer 
 
6 Circule a melhor resposta das duas dadas entre parênteses. 
 a) Unidade bíblica significa o mesmo ( espírito / tipo de organização ). 
 b) As divisões na Igreja são geralmente provocadas pelo ( egoísmo / amor ). 
 
Variedade na Igreja 
Objectivo 5: Identificar os seus próprios dons no corpo. 
     A unidade não significa que todos os Cristãos sejam exactamente iguais entre si. Não! Cada cristão 
é diferente. A variedade dá força e equilíbrio. “Porque, assim como o corpo é um, e tem muitos 
membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também”                             
(1 Coríntios 12:12). 
    Uma parte do corpo não pode dizer a outra: “Não preciso de ti!”. Cada parte necessita da outra. Os 
Cristãos necessitam uns dos outros. (Leia 1 Coríntios 12:12-26). Os crentes podem diferir no que 
fazem (v. 17), na força (v. 22) e na honra (v. 23). Mas há um só corpo. Paulo explicou esta mesma 
verdade à igreja de Roma: “Assim nós que somos muitos somos um só corpo em Cristo mas 
individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça 
que nos é dada” (Romanos 12:5-6), devemos usá-los. 
 

Para Fazer 
 
7 Em Romanos 12:6-8 encontra-se uma lista de alguns dos dons que Deus concedeu ao corpo. 
 Leia e coloque um x nos dons que, pela graça de Deus, já usou. 
 
   a) Profetizar 
   b) Ministrar (servir) 
   c) Ensinar 
   d) Exortar 
   e) Repartir 
   f) Presidir 
   g) Exercitar misericórdia  
 
8 Agora, note o modo como estes dons devem ser usados. Como está a usar os dons que possui? 
 Ore por este assunto. 
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Cuidado na Igreja 
Objectivo 6: Descrever o modo como os crentes podem cuidar uns dos outros. 
     O leitor tem uma parte da Igreja de Deus. Deve aceitar esta verdade muito seriamente como um 
serviço a Cristo. Parte da sua responsabilidade é cuidar dos outros crentes. Como já vimos, no corpo, 
a mão precisa do ouvido e este dos pés. Como a Bíblia diz: “Da qual todo o corpo, bem ajustado, e 
ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte” (Efésios 4:16). Nenhum 
membro do corpo pode viver por si só. Todos eles necessitam uns dos outros. 
    A verdade é uma parte deste relacionamento. “Pelo que, deixai a mentira, e falai a verdade, cada um 
com o seu próximo; porque somos membros uns dos outros” (Efésios 4:25). Como somos 
companheiros na fé, devemo-nos ajudar uns aos outros. “Levai as cargas uns dos outros...”        
(Gálatas 6:2). Paulo fala do mesmo modo em relação ao sofrimento. “De maneira que, se um membro 
padece, todos os membros padecem com ele...” (1 Coríntios 12:26). O cuidado do próximo é a marca da 
Igreja. João escreveu: “O vosso amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos” 
(João 13:35*). 
 

Para Fazer 
 
9 Reveja esta secção. Diga de que maneira ou maneiras pode manifestar o seu cuidado pelo 
 próximo. Pratica tudo isso? 
 
             
 
             
 
             
 
 
10 Reveja esta lição. Peça a Deus que o ajude a descobrir e a cumprir a sua função no corpo. 
 Escreva as coisas que necessita começar a fazer, como sua função no corpo de Cristo. 
  
             
 
             
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




