
Introdução 



Quando você cultivar a 
terra, esta não lhe dará 
mais da sua força. Você 

será um fugitivo errante 
pelo mundo. 

Gn 4.14 



A grande virada 



Portanto, lembrem-se de que 
anteriormente vocês eram gentios 

por nascimento e chamados 
incircuncisão pelos que se chamam 

circuncisão, feita no corpo por 
mãos humanas, e que 

Ef 2.11 



naquela época vocês estavam 
sem Cristo, separados da 

comunidade de Israel, sendo 
estrangeiros quanto às alianças 
da promessa, sem esperança e 

sem Deus no mundo.  

Ef 2.12 



Mas agora, em Cristo Jesus, 
vocês, que antes estavam 
longe, foram aproximados 

mediante o sangue de 
Cristo.  

Ef 2.13 



Pois ele é a nossa paz, 
o qual de ambos fez 

um e destruiu a 
barreira, o muro de 

inimizade,   
Ef 2.14 



anulando em seu corpo a lei 
dos mandamentos expressa 
em ordenanças. O objetivo 
dele era criar em si mesmo, 
dos dois, um novo homem, 

fazendo a paz,  

Ef 2.15 



e reconciliar com Deus 
os dois em um corpo, 
por meio da cruz, pela 

qual ele destruiu a 
inimizade.  

Ef 2.16 



pois por meio dele 
tanto nós como vocês 
temos acesso ao Pai, 

por um só Espírito. 

Ef 2.18 



Portanto, vocês já não são 
estrangeiros nem 
forasteiros, mas 

concidadãos dos santos e 
membros da família de 

Deus,   
Ef 2.19 



Novas perspectivas 



Somos um corpo 



Ef 4.4 

Há um só corpo e um só 
Espírito, assim como a 
esperança para a qual 

vocês foram chamados é 
uma só; 



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. 



1Co 12.13 

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. 



1Co 12.14 

O corpo não é 
composto de um só 

membro, mas de 
muitos. 



1Co 12.15 

Se o pé disser: Porque não 
sou mão, não pertenço ao 
corpo, nem por isso deixa 

de fazer parte do corpo.  



1Co 12.16 

E se o ouvido disser: 
Porque não sou olho, não 
pertenço ao corpo, nem 
por isso deixa de fazer 

parte do corpo. 



1Co 12.17 

Se todo o corpo fosse 
olho, onde estaria a 

audição? Se todo o corpo 
fosse ouvido, onde estaria 

o olfato? 



1Co 12.18 

De fato, Deus dispôs 
cada um dos membros 

no corpo, segundo a 
sua vontade. 



1Co 12 

19 Se todos fossem um só 
membro, onde estaria o 

corpo? 20 Assim, há 
muitos membros, mas 

um só corpo.  



1Co 12.21 

O olho não pode dizer à 
mão: Não preciso de você! 
Nem a cabeça pode dizer 
aos pés: Não preciso de 

vocês!      



1Co 12.22 

Pelo contrário, os 
membros do corpo que 

parecem mais fracos 
são indispensáveis,  



1Co 12.23 

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,  



1Co 12.24 

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,       



1Co 12.25 

a fim de que não haja 
divisão no corpo, mas, sim, 

que todos os membros 
tenham igual cuidado uns 

pelos outros. 



Temos alvos 



Ef 4.13 

até que todos alcancemos a 
unidade da fé e do 

conhecimento do Filho de Deus, 
e cheguemos à maturidade, 

atingindo a medida da plenitude 
de Cristo.  



Ef 4.14 

O propósito é que não sejamos mais 
como crianças, levados de um lado 

para outro pelas ondas, nem jogados 
para cá e para lá por todo vento de 

doutrina e pela astúcia e esperteza de 
homens que induzem ao erro. 



Ef 4.15 

Antes, seguindo a 
verdade em amor, 

cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, 

Cristo. 



Temos responsabilidades 



Ef 4.15 

Antes, seguindo a 
verdade em amor, 

cresçamos em tudo 
naquele que é a cabeça, 

Cristo.  



Ef 4.16 

Dele todo o corpo, ajustado e 
unido pelo auxílio de todas as 
juntas, cresce e edifica-se a si 

mesmo em amor, na medida em 
que cada parte realiza a sua 

função.  



O que isso envolve? 



Conclusão:  


