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Comentários iniciais: 

 

 

 

 

Texto Áureo: 

 

Mt. 18.29 

Porque, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no 

meio deles. 

 

 

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 

 

1Co. 12.12-20, 25-27 

12 Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os 

membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com 

respeito a Cristo. 

 

13 Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer 

judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber 

de um só Espírito. 

 

14 Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 

 

15 Se disser o pé: Porque não sou mão, não sou do corpo; nem por isso 

deixa de ser do corpo. 

 

16 Se o ouvido disser: Porque não sou olho, não sou do corpo; nem por isso 

deixa de o ser. 

 

17 Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, 

onde, o olfato? 

 

18 Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como 

lhe aprouve. 

 

19 Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? 
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20 O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. 

 

 

25 para que não haja divisão no corpo; pelo contrário, cooperem os 

membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros. 

 

26 De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele; e, se um 

deles é honrado, com ele todos se regozijam. 

 

27 Ora, vós sois corpo de Cristo; e, individualmente, membros desse corpo. 
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