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AULA - EBD - 08/09/2019 
Mordomia Cristã - Tempo, Bens e Talentos 
 
Tema: Mordomia do corpo 
Texto base: 1 Coríntios 6:13-20 

Conforme o texto diz 
 

1. Nosso corpo ressuscitará diferente (v. 14, 1 Coríntios 15:51-58) 
2. Nosso corpo é membro de Cristo e não membro de uma meretriz (membro neste caso é se 

associar, fazer parte)  (v. 15) 
3. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo (v. 19) 

a. Esse artigo definido "o" está dizendo que nosso corpo é o único templo que o Espírito Santo 
habita, não dando margem para outros locais. 

4. Nós fomos comprados por bom preço ou por alto preço (v. 20) 
5. Concluímos então a preciosidade e a importância que temos como membro de Cristo. 

Tópicos 
 

1. Deus nos fez e nos criou de forma terrível e maravilhosa (Salmos 139:14-15); 
2. Hoje o que sabemos da estrutura do corpo que Deus nos deu: 

a. possui 206 ossos; 
b. o cérebro tem um trilhão de células nervosas; 
c. os sinais nervosos trafegam a uma velocidade máxima de 360km/h; 
d. é constituído de 70% de água; 
e. 10 bilhões de vasos capilares; 
f. 100 trilhões de células; 
g. a teoria da evolução até hoje não explicou de onde vem a inteligência e complexidade da 

criação, mas a Bíblia dá uma resposta lógica para o homem: Gênesis 1:1; 
h. o cérebro possui mais conexões do que o número de estrelas em nossa galáxia; 
i. existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no cérebro; 
j. mais de 160.000 quilômetros de vasos sanguíneos se espalham pelo cérebro humano, o 

suficiente para dar a quatro voltas na Terra; 
k. a velha premissa de que "nós só usamos 10% do nosso cérebro" é um mito, nós usamos 

perto de 100%; 
l. o cérebro em repouso produz energia suficiente para acender uma lâmpada de 25 watts; 
m. o cérebro não tem receptores de dor, é por isso que neurocirurgias podem ser feitas 

enquanto o paciente está acordado; 
n. quando você não dorme o suficiente, fica sujeito à perda de memória, raiva, alucinações, 

perda de foco, fala arrastada, encolhimento e até à danos cerebrais; 
o. o riso é um fenômeno unicamente humano (não, hienas não riem porque acham graça de 

algo), que começa a partir dos quatro meses de idade; 
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3. Corpo de luz (segundo os judeus e seus escritos) 
a. Como era o corpo de Adão e Eva no período do jardim? 
b. Em Gênesis 3:21 é usado o termo owr ou ohr (heb: עור) que significa pele de homem ou 

couro de animal. É a mesma palavra usada em Êxodo 34:29-30,35 para falar da pele de 
Moisés. 

c. Mas é uma palavra semelhante à outra palavra que se escreve de forma parecida que é a 
palavra owr ou ohr que significa luz (heb: אור). 

d. A única diferença de luz para pele é a letra inicial, uma começa com Alef (א) e a outra com 
Ayim (ע). 

e. A primeira coisa que Deus cria é a luz (heb: אור) (Gênesis 1:3). A luz existe antes do sol e 
da lua. 

f. Quando o homem e a mulher pecam, eles são vestidos não mais de luz, mas de pele de 
homem ou couro de animal. 
 

4. Abraão e Sara cometeram o mesmo erro de Adão e Eva 
a. Eva tomou (ותקח - laqach) o fruto e deu a Adão (ותתן - nathan) (Gênesis 3:6) 
b. Sara tomou (ותקח - laqach) a Agar e deu a Abraão (ותתן - nathan) (Gênesis 16:3) 
c. Pronúncia: lacár e vetatan 
d. Dar Agár para Abraão era para Deus o mesmo que dar o fruto para Adão, não era este o 

plano de Deus e as consequências vieram. 
 

5. As dimensões do corpo: 
a. Corpo do pecado: 

i. Romanos 6:6 
ii. O velho homem foi crucificado com Cristo 
iii. Foi crucificado o corpo do pecado para não servirmos mais ao pecado como 

escravos 
iv. Então o nosso corpo era um instrumento do pecado (Romanos 6:12-14) [importante] 
v. Precisamos prestar atenção quanto às roupas, pois a lascívia (incitar desejos 

sensuais) e sensualidade (apelo proposital aos sentidos físicos para satisfação 
pessoal) são obras da carne (Gálatas 5:19, Romanos 1:27): 

1. Isso inclui a própria vestimenta inadequada, masturbação, pornografia e 
coisas semelhantes a estas (Gálatas 5:21). 

vi. Os nossos pecados nos acharão (Romanos 1:28) e Deus permite que façamos o 
que queremos e diz "vai em frente"; 

vii. Não se sobrecarregue com as preocupações deste mundo para que aquele dia não 
venha para vós como um laço [o dia da vinda do Senhor pode ser um laço] (Lucas 
21:34); 

viii. Não disponha nada para a carne (Romanos 13:13-14); 
ix. Suportar tudo isso em vida tem recompensa na ressurreição, pois somos tentados 

por nossos próprios desejos (Tiago 1:12-15); 
x. Precisamos disciplinar nossa mente e coração (Daniel 1:8); 
xi. Ninguém pode manter-se puro sozinho (1 Timóteo 5:22-24), mas com Cristo 

conseguimos, e é nossa responsabilidade: 
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1. Puro é hagnos [grego], que significa puro de sensualidades, respeitável, 
imaculado, limpo. 

xii. Moisés rejeitou e escolheu, mostrando que nós podemos em Cristo fazer nossas 
escolhas de forma correta (Hebreus 11:24-25); 

1. Moisés preferiu a alegria de seguir a Deus do que o prazer do pecado. 
2. Hebreus 11:24 - Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser 

chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus 
em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que 
era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir 
todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa 
futura. 

xiii. Há pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus (2 Timóteo 3:4); 
 

b. Casa terrestre: 
i. 2 Coríntios 5:1 
ii. Nosso corpo é uma casa aqui na Terra, um tabernáculo, ainda que temporário 
iii. Mas após a ressurreição teremos outra casa, não feita por mãos humanas, e eterna 
iv. Mas nós não desejamos este corpo, mas aspiramos o revestimento espiritual (v. 2) 
v. Alguns perguntam como se dará a ressurreição dos mortos: 

1. Pergunta: 1 Coríntios 15:35 
2. Primeiro temos que morrer (1 Coríntios 15:36) 
3. O que é semeado aqui não se compara ao fruto da ressurreição  (1 Coríntios 

15:37) 
4. Como funciona o plano de Deus quanto à ressurreição usando Adão como 

exemplo (1 Coríntios 15:42-49) 
5. Este corpo não pode herdar o reino de Deus (1 Coríntios 15:50-58) 

 
6. Alegria e prazer são coisas diferentes: 

a. Alegria 
i. Dicionário: estado de grande satisfação, contentamento, felicidade, que em geral se 

manifesta exteriormente; 
ii. A manifestação externa é resultado na alegria interna; 
iii. Exemplos AT:  

1. 1 Reis 1:40 [cumprimento da Palavra sobre o reinado de Davi] 
2. 1 Crônicas 15:25 [a presença de Deus] 
3. Esdras 3:12-13 [a alegria vindo do alicerce da casa do Senhor e da bênção 

de Dt 30:5] 
4. Neemias 8:13-18 [alegria pela obediência - morar em cabanas como estava 

escrito na Lei] 
5. Salmos 4:7-8 [a alegria que Deus põe em nós é maior do que os prazeres 

que vem dos bens]. 
iv. Exemplos NT:  

1. Mateus 13:44 [alegria de se sacrificar e vender tudo para alcançar o reino 
dos céus] 

2. Mateus 28:7-8 [alegria de saber que Jesus ressuscitou] 
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3. João 16:20-22 [a alegria futura de ver a Cristo novamente] 
4. Atos 8:1-8 [a alegria em meio à perseguição] 
5. Mateus 5:3-12 [bem-aventuranças - alegria eterna] 
6. Romanos 14:17 [a alegria de ter o Espírito Santo] 
7. 2 Coríntios 9:7 [alegria da oferta] 
8. Gálatas 5:22 [a alegria é parte do fruto do Espírito] 
9. Filipenses 1:4 [a alegria de orar pelos outros] 
10. Filipenses 4:1 [a alegria de ver o irmão firme no Senhor] 
11. 2 Timóteo 1:4 [alegria de ver um irmão ou filho na fé] 
12. Tiago 1:2 [a alegria de passar por provações] 

b. Prazer 
i. Estado afetivo agradável, por satisfação de um desejo ou tendência, ou pela 

realização de atividade fisiológica; 
ii. Sinônimos: acariciar, deliciar, simpatizar - tudo externo; 
iii. A manifestação interna é resultado de algo externo; 
iv. Exemplos AT:  

1. 1 Reis 12:28-33 [o prazer veio de fora para dentro e o prazer foi fazer os 
bezerros] 

2. Salmos 1:2, Salmos 119:47 [o prazer proveniente da palavra] 
3. Salmos 119:92 [o prazer na palavra nos livra da angústia] 
4. Eclesiastes 2:26 [Deus dá os corretos prazeres ao homem que lhe agrada] 
5. Eclesiastes 12:1 [o prazer desenfreado na mocidade, tanto o prazer como o 

Criador serão desconhecidos nos últimos dias] 
6. Isaías 47:8-10 [confiança em prazeres trará catástrofe no Dia do Senhor] 
7. Ezequiel 18:23 e Ezequiel 18:32 [Deus não tem prazer na morte do ímpio] 
8. Amós 5:21-27 [Deus não tem prazer em nós se nós só buscamos os nossos 

prazeres]  
 

v. Exemplos NT: 
1. Mateus 18:13 [o prazer do Senhor está na ovelha perdida] 
2. Romanos 7:22 [nós precisamos ter prazer na lei de Deus - Hebreus 8:10] 
3. 2 Coríntios 12:10 [prazer em nossas fraquezas] 
4. 1 Timóteo 5:5-6 [ao que se entrega aos prazeres, mesmo vivo está morto] 
5. 2 Timóteo 3:4 [nos últimos dias pessoas serão mais amigos dos prazeres do 

que amigos de Deus] 
6. Tito 3:3 [antigamente éramos escravos dos prazeres] 
7. Hebreus 11:25 [Moisés preferiu ser maltratado do que ter o prazer temporário 

do pecado] 
8. Tiago 4:1 [guerras são fruto de nossos prazeres, como dinheiro e poder] 

 
7. Pecados contra o corpo 

a. Prostituição, adultério e fornicação 
i. Fornicação: 1 Tessalonicenses 4:13 
ii. Adultério: 1 Coríntios 6:10 
iii. Prostituição: Hebreus 13:4, 2 Coríntios 2:20-21 
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b. Homossexualidade 
i. Levítico 20:13 
ii. 1 Coríntios 6:10 

c. Transexualidade 
i. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a transexualidade é um 

transtorno de identidade de gênero. Nesse caso seria um homem se sentir mulher 
ou uma mulher se sentir homem, não aceitando seu próprio corpo e muitas vezes 
mudando até mesmo o sexo. 

ii. A identidade do ser humano é binária (0 ou 1), macho e fêmea 
iii. Gênesis 1:27 

 
8. Santificação 

a. Este ponto é o objetivo de Deus em nos instruir em sua Palavra, a Bíblia Sagrada. 
b. Sem santidade ninguém verá o Senhor: Hebreus  12:14 
c. Deus trabalha usando todos os meios para nos santificar: 

i. Jesus - Efésios 5:25-27 
ii. Espírito Santo - Romanos 15:15-16 
iii. Palavra - João 17:17 
iv. Deus não traz tudo pronto, mas cria os meios para que possamos ter sucesso ao 

realizar a nossa parte nesse processo: 1 Pedro 1:15-16 
 


