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Lição 3 
O Plano de Deus Para os Obreiros 

 
     O António estudou as razões por que os crentes da Igreja primitiva se 
reuniam. Observou que muitos tipos de necessidades reuniam os crentes – a 
necessidade de ensino, estímulo, ajuda material, direcção e força. Ele queria 
saber mais a respeito de como a Igreja realmente devia ser para poder suprir 
estas necessidades. Queria saber como os membros da Igreja deviam 
trabalhar juntos. 
     Ao continuar o seu estudo da Palavra, encontrou várias ilustrações da 
Igreja. Cada ilustração que ele estudava ajudava-o a entender melhor o 
propósito de Deus para ela. Também descobriu que os membros da Igreja 
tinham ministérios diferentes – habilidades especiais para se ajudarem uns 
aos outros. Quando os membros da Igreja usavam essas habilidades, a 
Igreja podia cumprir com o propósito de Deus. O António maravilhava-se 
em descobrir quantas destas habilidades havia! 
     Agora vai descobrir mais sobre o propósito de Deus para a sua Igreja e 
os ministérios dos membros. Que as verdades que aprender nesta lição o 
inspirem a ser parte do plano de Deus para a sua Igreja. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Três Ilustrações da Igreja 
O Corpo Trabalhando 
 
Esta Lição Ajudará a... 
Descrever a Igreja usando três ilustrações. 
Explicar o que Cristo faz como a cabeça da Igreja. 
Enumerar vários ministérios que os crentes têm como membros do corpo. 
 
TRÊS ILUSTRAÇÕES DA IGREJA 
Objectivo 1: Descrever a Igreja usando três ilustrações. 
 
Um Pão 
     O acto de repartir o pão era comum nos lares da época do Novo 
Testamento. O apóstolo Paulo usou o pão como uma ilustração descritiva 
da Igreja porque todos compreendiam. Como os crentes da época de Paulo, 
nós também podemos compreender o que Paulo queria dizer quando disse: 
“Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos 
participamos do mesmo pão” (1 Coríntios 10:17). Quando nos unimos a 
Cristo, também estamos a unir-nos com todos os crentes do mundo. 
Tornamo-nos um só pão! 
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     Como é precioso o pensamento de que somos membros do corpo de 
Cristo – muitos, mas ainda um só! Este corpo é como um pão. O trigo, o sal 
e a água ainda fazem parte do pão, embora não possamos distingui-los 
separadamente. Assim é também com o corpo de Cristo. 
     Tudo o que é acrescentado ao pão é necessário e contribui para o todo. 
Isso é como a Igreja. Cada crente se torna parte do todo. Cada um 
acrescenta algum ingrediente diferente que completa o todo. 
 
Um Edifício 
     Assim como o apóstolo Paulo comparou a Igreja a um pão, outro 
escritor da Bíblia comparou-a a um edifício. A pedra era um material 
comum de construção em Israel. Era natural que Pedro pensasse em pedras 
quando nos queria falar dum edifício. Em 1 Pedro 2:4-5, ele aconselha-nos 
a permitir que sejamos construídos templo espiritual de pedras vivas. Note 
que há um só edifício mas muitas pedras, assim como têm muitos crentes e 
uma só Igreja. 
     Também lemos em 1 Coríntios 3:9 que somos o edifício de Deus. 
Tornamo-nos uma habitação para Deus. É verdade que Ele vive em cada 
um de nós como crentes, e também é importante notar que todos os crentes 
juntos formam um edifício espiritual onde Deus habita. 
 
O Corpo 
     Há uma terceira ilustração que descreve a Igreja; Ela é comparada ao 
corpo humano (Efésios 1:23; Romanos 12:4-5). 
     O corpo de Cristo não é simplesmente um grupo de crentes reunidos 
num só lugar. Os seus membros são como diferentes partes que trabalham 
para um propósito. O corpo não expressa a ideia de um só dos seus 
membros em particular. Ele apresenta-se como uma unidade inteira. O 
corpo de Cristo, a Igreja, é um organismo que trabalha, todos os membros 
cooperam juntos. 
 

Para Fazer 
 

1. Indique a letra de cada versículo que compara a Igreja a um edifício: 
a) Romanos 12:4-5. 
b) 1 Coríntios 3:9. 
c) 1 Coríntios 10:17. 
d) Efésios 1:23. 
e) 1 Pedro 2:4-5. 
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2. Cada uma destas ilustrações da Igreja mostra-nos uma verdade específica 
a seu respeito. Agrupe as ilustrações (lado direito) com as verdades 
enfatizadas por elas (lado esquerdo). 
 
_____ a) Lugar onde Deus habita.   1. Pão 
      2. Edifício 
_____ b) Partes que trabalham juntas.  3. Corpo  
 
_____ c) União.       
 
O CORPO A TRABALHAR 
Objectivo 2: Explicar a diferença entre o trabalho de Cristo como cabeça 
do corpo e o trabalho dos crentes que são membros do corpo. 
     Uma das grandes maravilhas da criação de Deus é o corpo humano. Ele 
tem a habilidade de se curar e de se recuperar em casos de acidente ou de 
doença. 
     O corpo de Cristo, a Igreja, também tem esta habilidade. Quando vêm os 
problemas, ele tem a habilidade de se curar através do Espírito Santo. 
Funciona melhor quando todos os membros estão presentes e trabalham 
bem. Deus quer que a Sua Igreja seja como um corpo sadio sem quaisquer 
partes que faltam. 
     Vamos considerar como funciona o corpo de Cristo. 
 
Cristo é a Cabeça 
     Na Bíblia, o exemplo do corpo humano é usado para mostrar a maneira 
de como os crentes trabalham juntos com Cristo. O corpo humano sem a 
cabeça é inútil. A cabeça é muito importante. A cabeça da Igreja é Jesus 
Cristo. 
     No corpo humano, a cabeça dirige o corpo; ela faz com que todas as 
partes funcionem juntas numa unidade. A cabeça controla as actividades do 
corpo. Quando o corpo tem uma necessidade, a cabeça está consciente 
disso. Da mesma forma, é o trabalho de Cristo, a cabeça, que governa as 
diferentes partes do corpo para que funcionem juntas e se ajudem 
mutuamente. 
     Um irmão pode estar a sofrer e a precisar de ajuda. Como cabeça, Cristo 
dirige outro membro do corpo a orar por ele. Quando um mestre está a 
preparar-se para um estudo bíblico, ele ora e Cristo dá a direcção. Assim 
vêm-lhe à mente pensamentos que o ajudam a ensinar. Este é o trabalho de 
Cristo como cabeça. 
     Às vezes Cristo dá instruções, e não queremos segui-las. Quando isso 
acontece, o trabalho da Igreja não vai para frente. Existe a história de uma 
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senhora que entendeu que devia dar dinheiro a uma família pobre. Ela 
pretendia obedecer, mas estava sempre ocupada com o trabalho de casa. 
Três dias passaram antes de ela dar dinheiro àquela mãe. Quando a mãe 
necessitada recebeu o dinheiro, desatou a chorar e disse: “Ó, obrigada, 
obrigada. Há três dias que estamos sem comida, e agora Deus respondeu às 
nossas orações.” Como cabeça, Cristo dá dons aos membros do Seu corpo 
para que tenham todo o necessário para fazer o Seu trabalho. Quando Jesus 
voltou para o céu, Ele prometeu mandar o Seu Espírito, e no dia de 
Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado (Actos 1 e 2). Deus quer      
que todos nós, como membros da Sua Igreja, recebamos o Espírito Santo 
(Actos 2:31-39). 
     A Igreja deve cooperar com Cristo, e fazer o que Ele quer que seja feito. 
Quando nós, os membros da Igreja, oramos, o Espírito ajuda-nos a 
compreender o que Cristo quer que façamos.  
 

Para Fazer 
 

3. A relação entre Cristo e a Igreja é comparada com a relação entre a 
cabeça e o corpo humano para mostrar que: 
a) a Igreja deve ser dirigida por Cristo. 
b) cada membro do corpo tem uma função diferente. 
c) o corpo humano é inútil sem a cabeça. 
 
Os Crentes Formam um Corpo 
     Através do Seu corpo, a Igreja, Cristo continua a Sua obra aqui na terra. 
Cristo tem dado diferentes dons e ministérios aos membros do corpo para 
que esta obra possa ser feita. Estes dons e ministérios também fortalecem o 
corpo e ajudam-no a lutar contra o mal. Quando cada membro, cheio do 
Espírito Santo, deixa o Espírito Santo fluir através dele, a Igreja é 
fortalecida para todo o seu trabalho. 
     Vamos estudar estes dons e ministérios que são o nosso equipamento 
para fazer a obra de Deus. Alguns são mencionados em Efésios 4:11, outros 
em Romanos 12:6-7, e ainda outros em 1 Coríntios 12:8-10. Leia com 
cuidado cada um destes trechos, prestando atenção especialmente às 
seguintes explicações: 
 
  1. Um apóstolo é mandado para iniciar novas igrejas. 
  2. Um profeta fala a Palavra de Deus. 
  3. Um evangelista vai de lugar em lugar, pregando o evangelho. 
  4. Um pastor guia a sua igreja da mesma forma que um pastor de ovelhas  
      guia o seu rebanho. 
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  5. Um mestre explica a palavra de Deus. 
  6. Alguém que exorta chama as pessoas para Deus e para o serviço. 
  7. Servir significa dar ajuda e alívio. 
  8. Repartir significa dar dinheiro, tempo, ou talentos para levar o  
      evangelho a outros lugares. 
  9. Alguém que mostra autoridade governa bem aqueles sob o seu  
      controle. 
10. Alguém que mostra bondade dá ajuda prática aos necessitados. 
11. Uma mensagem divina de sabedoria dá conselho ou uma palavra de  
      ajuda. 
12. O entendimento é o uso correcto de informação e de factos numa  
      situação específica segundo a direcção de Deus.  
13. A fé é crer em Deus duma forma especial. 
14. O poder de curar é a habilidade de orar eficazmente pelos doentes. 
15. O poder de fazer milagres é a habilidade específica de fazer coisas que  
      vencem as leis da natureza. 
16. Alguém que profetiza dá consolação, edificação ou estímulo aos outros. 
17. A habilidade de discernir os dons que vêm do Espírito daqueles que não  
      vêm é a de saber se o Espírito está presente ou não. 
18. A habilidade de falar em línguas estranhas é o poder de dizer coisas  
      pelo Espírito numa língua desconhecida daquele que fala. 
19. A habilidade de explicar o que foi dito é o poder de dar significado às  
      palavras proferidas numa língua estranha. 
 
     Quando estes dons estão presentes e activos entre os crentes, o corpo é 
abençoado e fortalecido e a obra de Deus é feita. 
 

Para Fazer 
 

4. Agrupe cada necessidade (lado esquerdo) com o dom ou ministério que 
seria mais útil para satisfazê-la (lado direito). 
 
_____ a) Sara estava desanimada.  1. O dom de ensinar. 
     2. O dom de estimular. 
_____ b) Marcos está muito doente. 3. O dom de cura. 
     4. O dom de mostrar bondade. 
_____ c) Roberto não entende a Bíblia.        
 
_____ d) A família de Lucas precisa de roupa. 
 
_____ e) Susana quer aprender sobre os dons espirituais. 
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5. Escreva ao lado de cada actividade (em cima) o nome da pessoa que 
seria mais responsável por ela (em baixo). 
 
_____ a) Impressiona um membro do corpo a orar por outro membro. 
 
_____ b) Estimula os outros a aproximarem-se de Deus.  
        
_____ c) Discerne se o Espírito está presente ou não. 
 
_____ d) Dá dons e ministérios aos membros da Igreja. 
 
_____ e) Dá uma mensagem a um crente para compartilhar com os outros  
  do corpo. 
 
1. Cristo como a cabeça do corpo 
2. Um crente como membro do corpo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




