
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Coríntios 12:27-28 
27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo. 28 A 
uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar, 
profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres; depois, 
dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas.  
 
Efésios 5:30 
30 porque somos membros do seu corpo. 
 
2 Timóteo 1:6-10 
6 Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela 
imposição das minhas mãos. 7 Porque Deus não nos tem dado espírito de 
covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 8 Não te envergonhes, 
portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu; 
pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo 
o poder de Deus, 9 que nos salvou e nos chamou com santa vocação; não 
segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que 
nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, 10 e manifestada, agora, 
pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, 
como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho... 

 
Somos muito mais do que membros do Projeto Adoradores. Alguns em nossas Células são 
convidados, participam algumas vezes, mas, ainda não são membros da igreja local. Porém, se 
nascemos de novo somos membros do Corpo de Cristo. Fomos salvos, não apenas para ter 
garantias e bençãos terrenas, mas para fazermos parte de Cristo, literalmente, por toda a 
eternidade! 
 
Isso é sobrenatural. 
Não se trata de uma opção religiosa, mas de um milagre de novo nascimento e de uma operação 
sobrenatural; assim nos tornamos um com Cristo! 
 
Se somos Corpo de Cristo, então temos uma missão nesta terra, a missão de Cristo! Temos 
também a autoridade de Cristo. 
 
 
 

A SUPERVISÃO DOS LÍDERES 

SOMOS MEMBROS DO CORPO DE CRISTO 
 
Fomos salvos para pertencer ao Corpo de Cristo. Passamos então a ter a 
natureza de Cristo. Isso nos dá autoridade para vivermos nesta terra como 
sacerdotes, vitoriosos, pessoas de fé, experimentando provisão e milagres 
divinos. 

O que nos impede de ver essa verdade e crer? 
Como podemos vencer as travas e gargalos da vida terrena e andar como 
verdadeiros servos de Deus? 



 
Como membros do Corpo de Cristo temos autoridade. 
 

Marcos 16:15-18 
15 E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 16 
Quem crer e for batizado será salvo; quem, porém, não crer será condenado. 17 
Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crêem: em meu nome, expelirão 
demônios; falarão novas línguas; 18 pegarão em serpentes; e, se alguma coisa 
mortífera beberem, não lhes fará mal; se impuserem as mãos sobre enfermos, 
eles ficarão curados. 
 
Mateus 28:18-20 
18 Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no 
céu e na terra. 19 Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; 20 ensinando-os a guardar todas 
as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à 
consumação do século. 
 

 
 
4 perguntas para você responder e compartilhar durante o encontro do Pequeno Grupo 
 

1. Como você entende essa mensagem do Reino de Deus de que somos filhos e membros 
do Corpo de Jesus? 

2. Como você vive essa verdade no dia a dia; ou só frequenta “a igreja”? 
3. O que você reconhece que precisa assumir para ser mesmo o Corpo de Cristo andando 

pela cidade e agindo no poder de Deus? 
4. Quais frutos e dons do Espírito você pode pedir hoje para que suas ações como membro 

do Corpo de Cristo se multipliquem? 
 
 
Reúnam mais textos bíblicos que proclamam essas verdades de sermos, pelo novo nascimento, 
membros de Jesus, e leiam na reunião da Célula. 
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