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Nosso corpo é formado por vários órgãos e 
sistemas, que trabalham de maneira conjunta para 
garantir o funcionamento perfeito do organismo e, 
consequentemente, nossa sobrevivência. Milha-
res e milhares de células formam os tecidos, os 
órgãos e os sistemas que, juntos, desempenham 
diversas funções essenciais para a sobrevivência 
do indivíduo. Das peças minúsculas até as maiores, 
todas são essenciais para o funcionamento perfeito 
dessa máquina chamada corpo humano. 

Da mesma maneira é o corpo de Cristo, todos 
os membros do corpo são importantes para o seu 
bom funcionamento. 

Você sabia que a igreja é comparada como o 
corpo de Cristo?

O apóstolo Paulo escreveu: “Ora, vocês são o 
corpo de Cristo, e cada um de vocês, individual-
mente, é membro desse corpo”, 1Co 12.27.

O Corpo de Cristo na qual Paulo se refere, somo 

nós: a Igreja do Senhor. E assim como o corpo 
humano tem seus órgãos e sistemas que trabalham 
para garantir o funcionamento perfeito do corpo, 
a igreja tem a importante missão de manter a 
anunciação o Reino dos Céus em constante funcio-
namento. Desta forma, o Corpo de Cristo é forma-
do por muitas pessoas diferentes, mas que têm em 
comum um coração transformado pelo poder do 
Salvador a fim levar esperança, luz e salvação para 
esse mundo perdido. Eu e você somos privilegiados 
por ser igreja. Somos o corpo de Cristo, confessa-
mos o mesmo Senhor e dependemos do mesmo 
Deus.

“Assim como cada um de nós tem um corpo com 
muitos membros e esses membros não exercem 
todos a mesma função, assim também em Cristo 
nós, que somos muitos, formamos um corpo, e 
cada membro está ligado a todos os outros.”  Rm 
12.4-5.
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