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5. Algumas aplicações bíblicas: 

Muitas são as aplicações que as Escrituras fazem do princípio 

ético hierárquico. É tomando a Deus como o máximo objeto do 

amor humano que a pessoa humana reconhecerá e concederá o 

verdadeiro amor a si mesma e ao próximo, incluídas as 

considerações sobre a tolerância e a caridade. É sob o amor a Deus 

que se compreende a Igreja, sua estrutura orgânica, sua 

integração, seus dons e as finalidades imediatas deles. Do mesmo 

modo, será compreendida a relação humana com as autoridades, 

com o trabalho e com a satisfação diante da vida. 

O estudo de todos esses e de outros assuntos é excessivo 

para esse curso introdutório. Vamos abordar apenas, dada a sua 

necessidade imediata, os temas “corpo da Igreja” e “exercício dos 

dons na Igreja”. 

 

5.1. O corpo e os dons 

A Palavra de Deus deixa claro que os crentes em Cristo Jesus 

compõem um organismo. Paulo, escrevendo aos romanos, afirma: 

“assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem 

todos os membros têm a mesma função, assim também nós, 

conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns 

dos outros” (Rm 12.4-5). A Igreja é esse corpo composto por 

muitos membros. 

Do mesmo modo, em 1Co 12.12 e seguintes, Paulo ensina 
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que todos os membros do corpo têm a mesma importância, 

embora tenham funções diferentes. Nenhum dos membros pode 

entender-se superior aos demais. Tampouco pode algum membro 

supor ser inferior. Todos são iguais em importância. Afinal, o 

corpo não pode ficar sem qualquer das suas partes e ainda 

entender-se completo. Cada parte conta. Contudo, cada uma com 

a sua função. 

As funções devem ser consideradas conforme aquele que é 

o capacitador da Igreja. Este é o Espírito Santo (1Co 12.7-11). Ele 

capacita cada membro do corpo de Cristo “visando a um fim 

proveitoso” (1Co 12.7). Ele o faz através de eventos decentes e 

ordeiros (1Co 14.40). Tudo isso, gloriosamente, movido pelo 

Espírito Santo, realizado com decência e ordem e para um fim 

proveitoso, tem como fio condutor o amor (1Co 13). Se não for 

concedido pelo Espírito Santo, o doador das virtudes (Gl 5.22-24), 

tudo será vão. Na força do Espírito, em amor, toda a ética cristã 

se realiza tanto dentro como fora da igreja. 


