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FAMILIA DE DEUS 
 
Dia 17 | Um lugar ao qual pertencer 
 
 

PALAVRA 
 

“Assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo             
corpo, e todos pertencemos uns aos outros.” Romanos 12.5 (NVT) 

 
Semelhante ao corpo humano, que possui muitos órgãos diferentes, que atuam de            
modos diferentes, mas mantêm saudável apenas um ser vivo, a Bíblia afirma que o              
corpo de Cristo, a igreja, se bem ajustado, cresce na medida em que cada parte realiza                
a sua função (Ef 4.16). Assim, se apenas um órgão falha em sua missão, todo o corpo                 
sofre as consequências. Somos vitais e indispensáveis ao corpo de Cristo. Somos            
chamados não apenas para crer em Deus, mas para pertencer a sua família. Fazer parte               
desse organismo único significa desempenhar uma função específica por meio de seus            
dons, talentos e habilidades (Rm 12.4-13). Não existe membro sem atuação ou sem             
fruto na videira de Cristo (Jo 15.5-6). Ser cristão é muito mais do que ir à igreja, é ter                   
mudança de vida, é ter uma atribuição (ministério) no Reino, é participar da obra de               
Cristo na Terra (Jo 9.4), é comprometer-se com a missão e com o propósito que o                
Senhor tem para você.  
 
Faça uma mímica que ajude a memorizar o verso de hoje e repita os gestos com o                 
versículo até decorar completamente. 

 

ANOTAÇÕES  
Responda no seu caderno de devocionais: 
1 - Diante do contexto do versículo de hoje (Rm 12.4-13), liste pelo menos oito dons,                
talentos e habilidades mencionados na passagem. Depois identifique quais você possui.  
 
2 - Qual a diferença entre estar em Cristo e ir a uma igreja? O que acontecerá com                  
aqueles que dizem estar em Cristo, mas na verdade não estão? (Jo 15.1-8) 
 
3 - Na sua opinião, o que significa a expressão “todos pertencemos uns aos outros”?               
Leia Romanos 12.5 em duas outras versões/traduções da Bíblia para compreender e            
explicar melhor esta expressão. 
 
4 - Meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou               
comprometido com a família de Deus? (Extraída do livro) 

 



 

 
Faça um desenho que represente a metáfora sobre a sua função ou comprometimento             
como membro da família de Deus.Ex.: Jo 4.34 - Fazer a obra de Deus é o meu alimento. 

    
a) 2Tm 2.3-4 -  
b) 2Tm 2.5 e Hb 12.1- 
c) 2Co 5.20 -  
d) Mt 5.13 e Cl 4.5-6 -  
e) Mt 5.14-16 -  

 
 

 
PRÁTICA 
 
( ) Eu decido usar meus dons, talentos e habilidades para desempenhar a minha função               
no Reino de Deus com a seguinte atitude: ………………..………………………………… 
 
Eu decido aumentar o meu nível de comprometimento com o corpo de Cristo, a igreja,               
por meio das seguintes decisões: 
(  ) participarei do próximo bastismo (  ) Farei parte de um pequeno grupo 
(  ) Ingressarei em um ministério em 15 dias (  ) Participarei …………………………. 

 
 
ORAÇÃO    
 
Converse com Deus sobre o que ele lhe deu no que se refere a dons, talentos e                 
habilidades para serem usados para o reino dos céus. Fale com seu Pai sobre a sua                
atuação como membro do corpo de Cristo. Peça direcionamento ao Senhor para ser um              
cristão mais efetivo nos propósitos que o Soberano tem reservado para você. 

 


