
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma das características de um membro genuíno do Corpo de Cristo é que ele se preocupa com os outros. 
Assim como Jesus, nos interessamos pela caminhada dos irmãos e discípulos, portanto, nos 
disponibilizamos para servir uns aos outros. Sendo assim, todo aquele que busca por ajuda, encontra 
alguém na comunhão da igreja local, a quem poderá se vincular, abrir o coração, discipular e ser 
discipulado. Uma das características da vida religiosa é que cada um cuida de si, “cada um se vira”.  
 
A Igreja é o Corpo de Cristo, o corpo de Jesus na terra, literalmente. Os membros desse Corpo são os 
discípulos de Jesus, que nasceram de novo pelo milagre da salvação. A vida proposta pelo Reino de Deus 
é de interdependência e alegria dos vínculos e aliança. 
 
Como você tem participado do Corpo de Cristo? 
Quem é o seu líder? 
Quem você discipula? 
O que tem profetizado sobre sua vida, sua família e seus irmãos? 
 

Romanos 12:4-8  
“Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros 
têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em 
Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que 
nos foi dada: se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemo-nos 
ao ministério; ou o que ensina esmere-se no fazê-lo; ou o que exorta faça-o com 
dedicação; o que contribui, com liberalidade; o que preside, com diligência; quem 
exerce misericórdia, com alegria.” 

 
UMA RESPONSABILIDADE 
Somos responsáveis, diante do Senhor, por servir uns aos outros. Não vivemos para nós mesmos. 
Quem são as pessoas, mesmo que apenas dois ou três, que você se preocupa, liga, serve, atende, ora, 
discipula? 
 
UMA OPORTUNIDADE 
Outro dia o pastor sentiu falta de um casal no culto. Quando ligou para ter notícias, eles disseram: 
“fizemos uma viagem neste final de semana, mas, tínhamos compartilhado com nossos líderes de Célula 
que nos cobriram de oração”. Isso é algo de elevado valor no Corpo de Cristo! Por sermos interligados, 
pertencentes uns aos outros, comunicamos, compartilhamos, cuidamos. 
 

DISCIPULADO 1/1 

O CORPO É FEITO DE MUITOS MEMBROS.  
TODOS INTERLIGADOS! 
 
Compartilho minha vida, minhas lutas e pecados, projetos e sonhos, porque 
faço parte de um corpo, uma família. Alguém está interessado em me ajudar a 
crescer! 
Não é a capacidade do líder, mas o que flui de Deus através dele, no Corpo, 
que nutre, inspira, motiva e dirige. 

 



 
1 Coríntios 12:26-27 
De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um deles é honrado, 
com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros 
desse corpo. 

 
 

• O que é necessário ser compartilhado na sua vida? 
 

• Quais mudanças de hábito você precisa operar para que outras pessoas sejam 
cuidadas por você ou para que alguém cuide de você em discipulado de amor? 

 
• Você tem uma experiência recente de algum conselho, ajudar ou intervenção no 

discipulado que fez diferença?  
 

• Você tem algum assunto que precisa ser trazido à luz, mesmo que com dificuldades 
ou constrangimento, para que a Palavra do Senhor opere em você? 

 
 

Efésios 3:1-13  
 
1 Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, 
gentios,  
2 se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim 
confiada para vós outros;  
3 pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme 
escrevi há pouco, resumidamente;  
4 pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério 
de Cristo,  
5 o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, 
como, agora, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito,  
6 a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e 
coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho;  
7 do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim 
concedida segundo a força operante do seu poder.  
8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos 
gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo  
9 e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em 
Deus, que criou todas as coisas,  
10 para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, 
agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais,  
11 segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor,  
12 pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele.  
13 Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois 
nisso está a vossa glória. 
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