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Toda a criação é extremamente complexa. Somente um 

Deus tão poderoso seria capaz de pensar e pôr em prática tan-

tos detalhes. É impossível não se admirar ao contemplar a natu-

reza, suas cores, formas e texturas são perfeitas. 

Mas o que dizer do homem? Feito a imagem e semelhança 

de Deus, o homem é, sem dúvida alguma, uma obra especial 

do Criador. Todos os seres vivos são compostos por células, e o 

corpo humano é construído por mais de 70 trilhões delas, que 

juntas formam tecidos, órgãos e sistemas como o circulatório, 

respiratório, nervoso, muscular entre outros. Cada um exerce 

uma função específica tendo por propósito fazer o corpo fun-

cionar. A pele, por exemplo, é o nosso maior órgão e tem por 

função revestir e proteger o corpo de agressões externas como 

frio e calor. Já os pulmões são responsáveis pelas trocas gaso-

sas, ou seja, pele não se comporta como pulmão nem o pulmão 

como pele. Agora, imaginem se um de nossos órgãos ou siste-

mas parasse de funcionar. Certamente essa falha comprome-

teria o funcionamento de todo o resto, podendo sobrecarregar 

toda a estrutura. Logo, podemos afirmar, que todos os compo-

nentes do corpo humano são importantes no desempenhar de 

seu papel e precisam exercê-lo com excelência.

Em 1 Coríntios 12.27 diz que somos o Corpo de Cristo, e que 

cada um é membro desse corpo.  Isso significa que todos são 

importantes e ninguém é dispensável no Reino de Deus. Como 

estrutura viva, a Igreja deve conviver em união. Devemos lan-

çar fora o egoísmo, a inveja e tudo aquilo que nos afasta de 

Deus, e permitir que o Espírito Santo nos transforme e mude 

nosso modo de pensar e agir. Por acaso se o dedo do pé for 

machucado todo o corpo não sente? Não se pode caminhar 

com um pé para frente e o outro para trás ao mesmo tempo, 

é necessário concordância, coordenação e ordem para andar, 

isso é ser Igreja.

No corpo humano, o responsável por controlar todo o funcio-

namento é o cérebro, que fica localizado na caixa craniana, ou 

seja, na cabeça. Cristo sendo a cabeça da Igreja (Cl 1.18) tem o 

poder e a autonomia de controlar o corpo, ou seja, nossa condu-

ta e caráter devem ser moldados por Ele, a fim de que sejamos 

membros em perfeito funcionamento. Sabemos que a natureza 

humana é pecaminosa e, por vezes, somos tentados a fazer o 

que queremos e agir de acordo com os padrões errados que o 

mundo nos impõe. No entanto, devemos permanecer vigilantes 

o tempo todo, pois o pecado que habita em nós (Rm 7.17) insiste 

em fazer o mal que não queremos. Como Igreja, devemos ter a 

mente de Cristo para, segundo o homem interior, ter prazer na 

Lei de Deus (Rm 7.22), e para tal precisamos conhecer a Jesus e 

ser íntimos dEle, pois assim teremos o conhecimento de como 

permanecer firmes e estruturados em Seu corpo até que Ele 

venha nos buscar.

Somos corpo!
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EM SEUS PASSOS O QUE FARIA JESUS?


