
 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
     
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

O corpo de Cristo
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 Aproveite mais da mensagem pregada (12.12-31) reflita as 
perguntas abaixo: 
 

1. Qual é o escopo da ação batizadora do Espírito Santo? 
Qual é o propósito ou resultado deste batismo? 

 
2. Como conciliar o v. 11 com o v. 31? 

 
3. O que o texto ensina sobre o valor de cada membro do 

corpo? Há diferença de valor entre um e outro? 
 
 

Para aproveitar mais da mensagem que será pregada em 05/12 
(13.1-13) reflita as perguntas abaixo: 
 

1- De que forma esse trecho está posicionado 
perfeitamente entre os capítulos 12 e 14, e também na 
carta como um todo? 

 
2- Os capítulos 11-14 tratam de um ambiente específico, 

qual é ele e como o amor é tema central nesse 
ambiente? 

 
3- Faça uma relação de valor entre dons e amor. vv.1-3 

 
4- Leia em outras traduções as definições de amor. vv. 4-7 

 
5- O que o texto ensina sobre a duração dos dons? 

 
 
TEXTOS: 
 

1Co 12.12 Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos 
membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, 
assim também com respeito a Cristo.  
13 Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito: quer 
judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber 
de um único Espírito. 14 O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos.  
15 Se o pé disser: “Porque não sou mão, não pertenço ao corpo”, nem por isso 
deixa de fazer parte do corpo. 16 E se o ouvido disser: “Porque não sou olho, 
não pertenço ao corpo”, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. 17 Se 
todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, 
onde estaria o olfato? 18 De fato, Deus dispôs cada um dos membros no 
corpo, segundo a sua vontade. 19 Se todos fossem um só membro, onde 
estaria o corpo?   
20 Assim, há muitos membros, mas um só corpo. 
21 O olho não pode dizer à mão: “Não preciso de você!” Nem a cabeça pode 
dizer aos pés: “Não preciso de vocês!” 22 Ao contrário, os membros do corpo 

que parecem mais fracos são indispensáveis, 23 e os membros que pensamos 
serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em 
nós são indecorosos são tratados com decoro especial,   
24 enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de 
maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos 
membros que dela tinham falta, 25 a fim de que não haja divisão no corpo, 
mas, sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros.  
26 Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele; quando um 
membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. 27 Ora, vocês são o 
corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 
28 Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos; em segundo 
lugar, profetas; em terceiro lugar, mestres; depois os que realizam milagres, os 
que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de 
administração e os que falam diversas línguas. 29 São todos apóstolos? São 
todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? 30 
Têm todos o dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? 31 
Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. 
 

Mt 3.11  “Eu os batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim 
vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar 
as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.  
 

At 4.32 Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse 
fato. 33 Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo 
prometido e derramou o que vocês agora vêem e ouvem. 
 

Rm 8.9 ...se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não 
tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.  
 

2Co 12.12 As marcas de um apóstolo sinais, maravilhas e milagres foram 
demonstradas entre vocês, com grande perseverança.    
  

Ef 2.20 edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo 
Jesus Cristo como pedra angular,  
 

Ef 3.5  Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens doutras gerações, 
mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de 
Deus,  
 

Ef 4.4  Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a 
qual vocês foram chamados é uma só; 5 há um só Senhor, uma só fé, um só 
batismo,  
 

Fp 2.25 Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, 
meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês 
enviaram para atender às minhas necessidades. 30 porque ele quase morreu 
por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês 
não me podiam dar. 
 

1Tm 5.17 Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla 
honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino, 
 

1Co 14.21 Pois está escrito na Lei: “Por meio de homens de outras línguas e 
por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas, mesmo assim, 
eles não me ouvirão”, diz o Senhor.  
22 Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes, e não para os que 
crêem; a profecia, porém, é para os que crêem, não para os descrentes. 



          
          
          
          
          
          
     
 


