
 

 

Em Efésios 1.22,23, lemos que a Igreja é o Corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A palavra 

“plenitude” significa “expressão”. Assim como nosso corpo é a nossa expressão, a Igreja, portanto, é a expressão de Cristo. 

Só podemos conhecer alguém pessoalmente conhecendo seu corpo. Do mesmo modo, a maneira de alguém conhecer a 

Cristo é conhecendo Seu corpo. Mas, se não houver uma expressão de Cristo, torna-se difícil para as pessoas O conhecerem 

apropriadamente. 

O Corpo de Cristo é algo orgânico e vivo. Cada um de nós é parte desse corpo onde circula a vida de Deus. A ilustração do 

corpo nos dá uma série de analogias que nos ajudam a compreender o que é a Igreja. 

 

NO CORPO, TODOS OS MEMBROS SÃO IMPRESCINDÍVEIS 

Nenhum membro pode desempenhar as funções sem os outros membros. Não há membro isolado, pois todos vivemos no 

mesmo corpo. Se eu cortasse minha mão e a colocasse em uma cadeira no outro lado da sala, ela ainda seria minha mão, 

mas estaria desconectada e sem utilidade. Só seremos úteis se estivermos conectados, pois Deus não pode usar membros 

desconectados do Corpo. 

 

NO CORPO, TODO MEMBRO DEVE FUNCIONAR 

Em 1 Coríntios 12.15, Paulo diz algo muito interessante: “Se disser o pé...” Depois ele diz: “Se o ouvido disser...” Isso nos 

mostra que, no Corpo de Cristo, todos os membros falam: os pés, os ouvidos, os olhos... Falar é uma forma de vivenciarmos 

a vida no Corpo. É por isso que somos uma igreja em células, pois somente em um grupo pequeno todos os membros 

podem funcionar falando. 

É absolutamente fundamental que uma célula não seja a miniatura da celebração de domingo. Na célula, todos devem falar 

da parte de Deus – Paulo disse que todos podem profetizar. Uma célula onde apenas o líder fala, não é uma expressão da 

imagem do Senhor. Sendo assim, se o corpo é a expressão da imagem, então cada membro precisa cooperar, exercitando-

se apropriadamente. 

Cada um na célula é um membro do Corpo e, por isso, ninguém deve ser apenas um espectador passivo em uma reunião. 

A passividade traz um grande prejuízo para o Corpo, pois priva os demais membros de serem edificados e abençoados. Não 

digo que todos devem ser pregadores, mas precisamos ministrar vida a nossos irmãos. Existem irmãos que levantam a 

reunião apenas com sua presença; eles realmente ministram vida ao Corpo. 

 

NO CORPO, OS MEMBROS SE CUIDAM MUTUAMENTE 

Se um membro sofre, todos sofrem com ele (1Co 12.26). Os dons são dados aos membros não para competição ou 

demonstração de maior espiritualidade. O dom tem como objetivo o cuidado mútuo. O que fazer quando um membro está 

em necessidade? Por exemplo, meu paladar gosta de pimenta, mas meu estômago não. Qual é a solução? Alguns forçam o 

estômago a gostar, então, todo o corpo sofre. Neste caso, o melhor é deixar de comer pimenta por causa do estômago. Se 

minha garganta está infeccionada, meu braço, que por acaso está muito bem, é quem sofre voluntariamente a dor da 



 
injeção de antibióticos para proteger o outro membro do corpo. Não é maravilhoso isso? Na célula, nós protegemos e 

suprimos os outros membros que estão doentes. 

Por outro lado, um único membro pode levar todo o Corpo a sofrer. Precisamos perceber quanto poder existe em cada 

membro, pois igrejas têm sido destruídas por causa de um só membro. Quando temos revelação do que é o Corpo, somos 

cuidadosos com nossa vida, pois sabemos que nossas atitudes podem trazer dor e sofrimento para toda a célula, e mesmo 

para todo o Corpo de Cristo na igreja local. 

Vamos tomar o câncer como exemplo. Como ele se propaga? São algumas células que se desenvolvem de maneira 

independente, fora da coordenação do corpo. O corpo não necessita que elas se multipliquem, mas essas células insistem 

em continuar se multiplicando de forma anormal. Elas só se importam com seu próprio desenvolvimento. São células 

independentes que agem fora da autoridade do corpo, crescem de forma desordenada e sugam toda a energia disponível. 

Um corpo infestado por essas células cancerígenas rapidamente definha. Bastam poucas células independentes para 

destruir todo o corpo. 

 

NO CORPO, NENHUM MEMBRO AGE INDEPENDENTEMENTE 

Todos os membros estão sujeitos à cabeça, que é Cristo. A mão não se submete diretamente à cabeça, mas ela o faz através 

do braço. Assim, a autoridade da cabeça flui através dos membros. Cada membro deve se submeter à autoridade direta da 

cabeça, mas também à sua autoridade indireta. A mão está sujeita à autoridade direta da cabeça, porém, quando o braço 

se move, a mão se move junto com ele, pois a mão se submete à cabeça através do braço. Por isso, aquele que possui 

revelação do Corpo de Cristo, sabe que não é possível estar no corpo de forma prática sem se submeter a outros membros. 

Se você possui sensibilidade espiritual, já percebeu que ao resistir à autoridade de seu líder de célula, um desconforto no 

seu espírito é gerado. Esse desconforto é o Cabeça mostrando que, afinal, ao resistir seu líder, é a Ele que você está 

resistindo. Ao reconhecer a autoridade do Cabeça, logo se percebe a autoridade dos outros membros, daqueles que estão 

mais adiante na vida espiritual, aos quais você deve submissão. 

 

NO CORPO, TODOS PARTICIPAM DE UMA MESMA VIDA 

O sangue simboliza vida. A vida de Deus circulando entre nós opera no Corpo de Cristo, o mesmo que o sangue faz em 

nosso corpo natural.  

O sangue faz pelo menos quatro coisas: 

 Mata os germes e protege o corpo 

 Elimina as impurezas do corpo 

 Leva energia aos membros 

 Mantém a temperatura do corpo 
 

Em 1 Coríntios 12.12-31, Paulo faz uma descrição detalhada da alegoria do corpo. A partir desse texto, vejamos como 

precisamos avançar como Corpo de Cristo. 

 

 



 

1. Estar em Cristo é estar na Igreja  - 1Co 12.14 
 
No dia em que Paulo viu o Senhor no caminho de Damasco, Jesus lhe disse: “Saulo, Saulo porque me persegues?” (At 9.4). 

Paulo não estava literalmente perseguindo Jesus, mas essa era a realidade espiritual, pois tocar na Igreja é tocar no próprio 

Cristo. Fomos unidos a Cristo de uma forma orgânica, a Igreja tornou-se parte da própria divindade. Assim como nosso 

corpo é nossa expressão, a Igreja é a expressão do próprio Cristo sobre a terra. 

O Corpo de Cristo, que é a Igreja, somente pode operar se um número suficiente de membros estiver funcionando. Assim, 

a primeira afirmação de Paulo no verso 14 é categórica: “Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos”.  

 

2. Nenhum membro pode se recusar a envolver-se no Corpo - 1Co 12.14-16 

Não há desculpa para estar de fora. A responsabilidade de edificação está sobre todos. O pé não pode desculpar-se porque 

não é mão, nem o ouvido porque não é olho. O princípio bíblico é claro: no corpo, todos os membros são necessários. 

Nenhum membro tem o direito de se recusar a participar dele. No corpo humano, quando uma célula deixa de funcionar, 

as demais dobram o serviço para suprir a falta daquela. Do mesmo modo, no Corpo de Cristo, deixar de se envolver é exigir 

que os demais membros trabalhem mais para suprir essa ausência. Quando não nos envolvemos, acabamos nos tornando 

um peso para o Corpo. 

Por que algumas pessoas se recusam a viver a vida do corpo, a vida da Igreja? Paulo diz que a desculpa do pé é dizer que 

não é mão, e a do ouvido é reclamar porque não é olho. Essas desculpas nos mostram algumas motivações negativas. 

 

 Soberba 
 

Quando o pé diz que, por não ser mão, ele não fará parte do corpo, está apenas demonstrando sua soberba. Cada membro 

é necessário, mas alguns se consideram muito importantes para exercerem funções menores ou se ligarem a membros 

menores. Para eles, só serve se forem “as mãos”, ou outras partes que consideram mais nobres. Eles veem as funções como 

cargos e só querem fazer aquilo que se destaca, por isso, sendo “pés”, aspiram ser “mãos”. 

Quando a Igreja é só uma sacola cheia de membros, as pessoas podem agir com descaso em relação a alguns de seus 

membros em função de seus dons e habilidades espirituais. Pessoas arrogantes se julgam mais ou menos importantes por 

causa das funções que exercem no Corpo.  

 

 Timidez 
 

Esse é o caso daqueles que pensam que o que fazem é demasiadamente pequeno ou simples e, por isso, pensam que não 

são importantes para o Corpo, pois qualquer um poderia desempenhar sua função. Alguns podem dizer que eles são apenas 

“uma unha” (se ao menos fossem uma mão!) e, por isso, não fazem falta. Porém, cada membro tem uma função distinta e 

essencial ao Corpo. Infelizmente, são muitos os que enterram seu dom por causa de suas limitações naturais e, por isso, 

deixam de participar da vida da Igreja. Eles pensam que é muito embaraçoso ser “um pé”, pois, se tropeçarem, todos irão 

culpá-los. 



 
 

 Inveja 
 
Paulo diz que cada membro é colocado no Corpo pela vontade de Deus (1Co 12.18), mas sempre há aqueles que se sentem 

ressentidos pela inveja e preferem não ser nada a serem “um pé”. Esses estão sempre pensando que os outros querem 

impedi-los de ter ministério. Cada membro precisa compreender que foi estabelecido no Corpo pela vontade de Deus. 

Quando pensamos que fomos estabelecidos por homens, esperamos deles o reconhecimento e a força, mas quando 

entendemos que foi o Senhor quem nos designou, sabemos que prestaremos contas diante dEle. 

 

 Ignorância  
 

Mesmo quando ignora a própria importância, o membro ainda assim é parte importante do corpo. Alguns pensam que não 

possuem dom e outros simplesmente ignoram o próprio dom. Há o conceito equivocado de que um dom precisa, 

necessariamente, ser algo extraordinário e, como possuem apenas habilidades comuns, algumas pessoas pensam que não 

possuem dons espirituais realmente úteis. Na igreja de Corinto, alguns nem mesmo se sentiam parte da Igreja porque 

pensavam: “já que não sou mão, então não sou do corpo”. 

 

3. Nenhum membro deve monopolizar o Corpo - 1Co 12.17-20 

A vontade de Deus é que não haja nenhum monopólio, mas participação e variedade. É terrível imaginar a Igreja como um 

olho gigante. Imagine um gigantesco ouvido, sem haver qualquer outro membro! Isso não seria a expressão apropriada de 

Deus. O Corpo existe para expressar Cristo, e um único membro nunca será uma expressão completa do Senhor. O 

monopólio mata as funções do Corpo, torna os irmãos passivos e eles deixam de ser um canal para a ação do Espírito de 

Deus. 

Deus quer manifestar sua multiforme sabedoria através da Igreja (Ef 3.10), e vai fazê-lo através de gente tímida ou 

extrovertida; gente que cura e gente que ora; gente que administra e gente que contribui; gente que visita os enfermos e 

gente que prega nas praças; cada um à sua maneira. Não devemos exigir de ninguém que seja igual a nós, pois quando 

tentamos ser iguais aos nossos irmãos, estamos desperdiçando a nós mesmos. 

 

4. A mutualidade no Corpo de Cristo - 1Co 12.21-27 

A divisão no corpo acontece quando alguns membros presumem que podem dizer a outro membro que não necessitam 

dele. Essa é a expressão do ego. Todo membro arrogante vive de forma independente, mas a vontade de Deus é a vida de 

uns para os outros, a mutualidade. 

O Corpo é edificado quando os membros têm igual cuidado uns com os outros (1Co 12.25). Não podemos dizer que vivemos 

essa mutualidade numa igreja com milhares de membros, por isso precisamos da célula. Somente na célula acontece de 

um membro sofrer e todos sofrerem com ele, de um se alegrar e todos os outros festejarem sua vitória. Não somos uma 

igreja em célula por causa de uma estratégia ou visão organizacional, mas pelo fato de cremos que a célula é uma expressão 

da Igreja. A célula é a Igreja de forma prática e viva (1Co 12.26). 

 



 
A principal causa de morte espiritual no Corpo de Cristo é o isolamento. É lamentável quando ouvimos pessoas dizendo: 

“Cristo sim, Igreja não”. Como é possível aceitar a Cristo e rejeitar Seu Corpo? Isso mostra que não discernem o Corpo e, 

por isso, estão morrendo. Não entendem que Cristo não é apenas a cabeça, mas o corpo inteiro. 

O membro que se isola do Corpo demonstra desamor e deslealdade para com ele. O Senhor concedeu algo a cada um, uma 

habilidade que deveria ser exercida para abençoar todo o Corpo, mas quando um membro se isola, todos perdem o que o 

Senhor queria ministrar através dele. Não há dúvida de que membros que se isolam e desprezam o Corpo vão prestar 

contas diante de Deus do que receberam e nunca compartilharam. Eles são o servo que enterrou o talento e foi lançado 

fora. Que vida miserável é a vida de quem se isola e pensa que se basta! Que vida maravilhosa a é a vida daquele que vive 

a realidade mútua do Corpo de Cristo! 

 

5. O Corpo não deve ser dividido - 1Co 12.25 

A Igreja não pode prevalecer, a não ser que permaneça unida. Assim como o corpo dividido morre, a Igreja se destrói pela 

divisão. Vivemos a realidade das denominações nesses dias, mas cada igreja local precisa ser um corpo vivo e inteiro para 

poder prevalecer contra o império das trevas. Necessitamos viver a unidade e não uma mera união de crentes. Há uma 

diferença entre união e unidade: união é ter muitas batatas no mesmo saco, enquanto unidade é quando as batatas são 

cozidas e amassadas, tornando-se um purê dentro do prato. A unidade tem um preço de fogo e quebrantamento, ou seja, 

não há unidade sem o fogo do Espírito e a renúncia do ego.  

 

 

 

 

 


