
 
 

Segunda-feira: Nada me escravizará! 
➔ “Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. “Tudo me é permitido, mas eu não 
deixarei que nada me domine." (1 Coríntios 6.12) 
➔Escreva as respostas em um caderno: Você pode fazer tudo o que quiser? Tudo o que 
existe pode ser considerado bom? ➔Leia atentamente: Muitas vezes temos dúvidas sobre 
diversas atividades em relação à possibilidade de cometermos pecado ao agirmos de certa 
forma, fazer isso ou aquilo.  Muitas pessoas perguntam: É pecado fumar? beber? fazer 
sexo? É pecado não ir à igreja? Não guardar o sábado? Há igrejas que discriminam pessoas 
que usam calças compridas ou apertadas, que tenham cabelos diferentes do normal, etc. Na 
verdade, rejeitar estas coisas sem um motivo justo e determinado chama-se LEGALISMO. 
Neste versículo, temos um grande ensinamento quanto a isso: Tudo nós podemos fazer, 
contanto que, seja bom (agora e no futuro) e não nos escravize. Quanto ao que já está 
ordenado na Bíblia, por exemplo: não adulterarás! Não roubarás! Não precisamos nem 
comentar. Todos os dias estamos sendo bombardeados com a possibilidade de pecar, tanto 
com nossas ações quanto com nossa mente, por isso, devemos nos preparar para vencer o 
pecado. Durante a época de festas, por exemplo, estas possibilidades aumentam, por isso, 
devemos estar com nossa atenção redobrada, meditando sem parar e nos dedicando a Deus 
cada vez mais”.➔Analise a sua vida e responda: Você tem alguma dúvida sobre alguma 
coisa que você faz, se é certo ou errado?...…Então passe na peneira de 1 Coríntios 6.12, 
pergunte: 1) É bom para mim? 2) Me escraviza? ➔ Leia: Em João 8.36, podemos 
constatar que o cristão é uma pessoa livre, por isso, deve viver em liberdade. Assim, 
devemos ter cuidado com nossos atos. Às vezes, um namoro, um programa de tv, um 
esporte, um jogo, podem nos escravizar e assim, tornam-se pecado. Este julgamento, se as 
coisas não são boas e/ou nos escravizam, deverá ser feito pelo Espírito Santo. (Leia agora 1 
João 3.19-22) ➔ Leia para aprender mais: Romanos 6.12-13; 1Coríntios 9.27.➔ Leia 
refletindo: A liberdade tem sido a bandeira de muitas pessoas hoje em dia. Para elas a 
liberdade é de suma importância, seja para abortar um bebê ou para andar de moto sem 
capacete. Há tipos de liberdade que são boas, mas há aquelas que podem causar danos e até 
oferecer perigo. Por exemplo, a rejeição da sociedade aos padrões morais tradicionais tem 
levado a inúmeros problemas como o crescente número de gravidez de adolescentes, 
casamentos destruídos e altos índices de criminalidade. A Bíblia também nos fala sobre 
isso. O apóstolo Paulo sabia que toda a escolha acarretaria consequências - boas ou más. 
Mas, ele também conhecia a única "liberdade sem perigo", que é a que ganhamos quando 
nos tornamos escravos de Deus (Romanos 6.16-17). Quando somos libertos do pecado e 
nos colocamos no caminho do céu através da fé em Jesus, nos tornamos escravos Dele e 
não mais do pecado. Você tem a liberdade de escolher entre dois senhores. Mas não 
esqueça: a verdadeira liberdade só é conquistada por aquele que escolhe Cristo como 
Senhor.  ➔ Faça uma lista em seu caderno de 20 das suas atividades do dia a dia e passe 
na peneira de 1 Coríntios 6.12. Agora pense seriamente em sua maneira de ser, este 
versículo está falando bem fundo no seu coração? Não seria necessário mudar alguma coisa 
em você? Se a resposta for positiva, escreva a decisão que precisa fazer 
agora:.......................................➔ Decore 1 Coríntios 6.12 e termine a meditação orando ao 
Senhor e compartilhando suas decisões. 
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Terça-feira: Não à imoralidade! 
➔ Leia 3 vezes: "O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o 
Senhor para o corpo." (1 Coríntios 6.13b) ➔ Dê dois exemplos de como podemos servir a 
imoralidade com o nosso corpo (escreva no caderno). Dê dois exemplos de como podemos 
servir ao Senhor com o nosso corpo. Como Deus pode usar o nosso corpo?➔Leia: O que é 
imoralidade? (Também descrita em traduções da Bíblia como impureza ou prostituição). 
Nada mais é do que ir contra a vontade de Deus para a nossa vida sexual. É extravasar o 
que a natureza humana deseja. ➔Como podemos ver, a imoralidade faz parte da natureza 
humana, por isso, Paulo nos manda fugir dela. Deus nos criou para termos uma sexualidade 
sadia, mas, com a queda do homem, isto ficou mais difícil. Satanás sabe disso e a usa para 
separá-lo de Deus. Você terá uma luta constante contra a imoralidade. Decida ser um 
vitorioso!.➔ Aprenda mais: Marcos 7.21; Atos 15.29; 1 Tessalonicenses 4.3,7 ➔ Leia 
refletindo:  A imoralidade sempre foi um monstro na vida humana. Homens considerados 
“grandes” eram praticantes de atos que não agradam a Deus. Como exemplo, o famoso 
filósofo Sócrates, era homossexual e o seu discípulo mais famoso, Platão, também. Um dos 
textos mais famosos deste último, é considerado um dos maiores escritos sobre o amor, 
mas está repleto de insinuações e é na verdade um hino ao homossexualismo. Praticamente 
todos os imperadores romanos praticavam a imoralidade. Um dos mais famosos, Nero, 
casou-se com um jovem chamado Sporus, o qual considerava sua esposa e um homem 
chamado Pitágoras, o qual Nero considerava o seu marido. Como se vê, a história da 
depravação é muito antiga. Como sabemos, foi uma das causas da destruição de Sodoma e 
Gomorra. ➔Analise sua vida e responda: Sua vida sexual, tem agradado a Deus?......…Se 
você fosse encontrar Jesus agora, você estaria preparado em relação à imoralidade? Como 
está o seu “fugir da imoralidade”? Coloque o nº correspondente para as atividades abaixo, 
conforme o esquema:(1)caio sempre (2)caio de vez em quando (3)fujo sempre. Quando 
pinta imoralidade em....(  )conversas (  )namoro (  )festas (  )piadas (   )jogos (  )ambientes 
fechados (  )amizade (   )filme no cinema (  )filme na TV (  )cena de novela (  )roda de 
colegas(   )trabalho (  )sala de aula (   )revistas (  )romances (  )música (  )carro (   ) casa  ➔ 
Reflita e tome decisões: (  ) Decido que quero ser uma pessoa livre da imoralidade nem 
que para isso Deus precise me corrigir. (  ) Decido que vou fugir de todas as situações nas 
quais eu coloquei 1 ou 2 na ação anterior. Analise a sua vida, será que não existem coisas 
urgentes a serem mudadas? O Espírito Santo está tocando em você agora, dizendo 
claramente o que você precisa mudar? Não o entristeça, tome as decisões necessárias. 
(Escreva no caderno) ➔ Decore 1 Coríntios 6.13b. ➔ Ore por sua vida, para que você 
possa sempre fazer a vontade de Deus em relação a sua sexualidade. Peça para Deus 
controlá-lo. Peça forças para fugir. 

Quarta-feira: Nosso corpo - Templo do Espírito! 
➔"Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em 
vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos?" (1 Coríntios 
6.19) 
➔Leia atentamente: E está aí a resposta do porquê devemos fugir da imoralidade. 
Continuando a sua carta, Paulo questiona aos coríntios se eles não sabem este grande 
fundamento da fé cristã, esta verdade indiscutível: O Espírito Santo, quando fazemos Jesus 
o Senhor de nossas vidas, vem morar em nós. Desta forma, devemos fazer do nosso corpo 
uma habitação digna. Como já meditamos anteriormente, isto não é fácil e conseguido de 
uma hora para outra, é preciso persistência. Enquanto estivermos neste mundo não 
deixaremos de pecar, mas quando confessamos e nos arrependemos, o Espírito se alegra 
em nós. Você aceitou Cristo? Então tem o Espírito e deve viver toda a sua vida para Ele. 
Isto não é fácil de aceitar mas é necessário.➔ Leia  para aprender mais: João 14.17; 2 
Coríntios 1.22: Gálatas 4.6 ➔ Analise a sua vida e responda as seguintes perguntas: As  
atividades que você têm feito com o seu corpo estão dignas de alguém que é o templo do 

 



Espírito Santo? Pense em algo que você deixou de fazer para não entristecer o Espírito. 
Pense agora em algo que você não conseguiu evitar e acabou entristecendo o Espírito. No 
momento, qual a nota que Deus daria para o seu templo (você)?........Coloque o nº 
correspondente: (1) alegro o Espírito (2) entristeço o Espírito. Quando eu (  ) dirijo (  ) jogo 
meu futebol (  ) vejo meus programas na TV (  )namoro (  ) faço minhas provas  (   )faço 
meus negócios financeiros (  )brinco  (  ) estou no banheiro  (  )vejo minhas revistas  (   )me 
relaciono com outros. ➔ Vamos fazer nossas decisões: (  )Quero que Deus me ajude a 
mudar as coisas pelas quais entristeço o Espírito (  )Eu sou o templo do Espírito Santo de 
Deus! Mudar não é fácil, e geralmente são muitas coisas pra mudar, principalmente quando 
somos bebês espirituais. Nesse momento, escolha apenas uma coisa que você decide mudar 
a partir de hoje, para não mais entristecer o Espírito. Pense nos programas que você está 
assistindo na TV ultimamente, no controle dos seus olhos, etc. Eu 
decido.....................................................➔ Peça para que Deus lhe ajude com esta 
mudança! Seja persistente!  ➔ Decore 1 Coríntios 6.19. O Espírito Santo se alegra quando 
você decora a Bíblia. 

Quinta-feira: Jesus pagou o nosso preço! 
➔ Leia em voz alta o versículo, juntamente com os versículos anteriores:  
"Vocês foram comprados por alto preço." ( 1 Coríntios 6.20a)  
➔Quem é o nosso dono?............. Qual foi o preço que Jesus pagou por nossa vida? 
................ Se Deus nos comprou é porque pertencíamos a outro, quem era esse?................... 
O que foi que fizemos para merecermos pertencer a Deus?................ Assim, se o nosso 
corpo não é nosso, quem é que vai dar as ordens nele?................ Onde podemos encontrar 
as ordens para mantermos bem o templo do Espírito?...................➔ Jesus é o nosso dono. 
Somos escravos dele. Ele é o nosso Senhor. Esta e muitas outras afirmações bíblicas 
reforçam esta grande verdade: Quando Jesus morreu naquela cruz ele pagou o mais alto 
preço por nós. Uma música que gosto muito traz em sua letra + ou - assim: “Eu sei que foi 
pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus, entregou sua 
vida. Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós. E nos via redimidos por seu 
sangue. Lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando 
e vencendo as barreiras pelo amor. E por mais que as trevas militem e nos tentem derrotar, 
com os nossos olhos em Cristo Jesus, unidos iremos andar....”➔ Leia para aprender mais: 
Colossenses 2.13-15; 1 Coríntios 7.23. ➔Reflita no texto”: Um certo dia, um menino ia 
passando com uma gaiola que com 3 passarinhos, um rapaz cristão que ali estava então 
perguntou: “O que você vai fazer com estes passarinhos?” O menino respondeu: “Eu vou 
me divertir com eles!” “Não faça isso,” interpelou o rapaz, “Quanto você quer por eles?” O 
menino se impressionou e disse: você não vai querer estes passarinhos, eles são magros e 
feios, mas em todo o caso são 10 reais.  O rapaz pagou e soltou os pássaros. Depois, ele 
levou a gaiola para sua igreja e pregou uma mensagem de salvação, baseada no fato de que 
Jesus pagou o nosso preço, mesmo sem merecermos. ➔ Analise a sua vida e responda as 
seguintes perguntas: Você tem sido uma pessoa a qual Jesus se orgulha?…..... Você 
reflete sobre tudo o que Jesus fez por você?........ Você costuma agradecer a Deus por tê-lo 
resgatado quando, na verdade você merecia o inferno?....... Você já leu os evangelhos onde 
conta como Jesus pagou um alto preço por você? ➔ Chegou a hora da decisão: (  ) Decido 
que vou orar agradecendo a Deus por ter enviado Seu Filho, para pagar o preço de minha 
vida. (  )Decido que, como Jesus é o meu dono, o meu corpo vai refletir a vontade Dele, o 
que Ele me mandar mudar, mudarei. Talvez o Espírito esteja lhe incomodando agora 
mesmo. Sim! É isto que você está pensando! Não se engane, faça a 
decisão:.........................................➔ Decore 1 Coríntios 6.20a e encerre a meditação 
orando ao Senhor! 

 
 



Sexta-feira: Nosso corpo é para Deus! 
➔"Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo". (1 Coríntios 6.20b)  
➔O que significa “glorifiquem a Deus”?:....................................O que significa “com o seu 
próprio corpo”?: .........................................➔Leia: Temos meditado durante esta semana 
em como usar o nosso corpo, que pertence a Deus. Sabemos que tudo podemos fazer, mas 
nem tudo convém. Aprendemos também, que devemos fugir da imoralidade, pois é um 
pecado contra o templo do Espírito Santo. Tudo isto, porque nós não somos donos de 
nossos corpos. Agora, concluindo o que estava dizendo, Paulo ordena: Usem os seus 
corpos para a glória de Deus. Não é uma sugestão, é uma ordem. Portanto, somos 
responsáveis em como usamos os nossos corpos e Deus nos cobrará por isso. ➔Examine a 
sua vida e responda: Você tem usado o seu corpo para a glória de Deus?.....Você tem 
arriscado a integridade do seu corpo em disputas, alta velocidade, esportes perigosos, 
remédios, etc.:....Você tem conseguido vencer a luta contra o monstro da imoralidade?........ 
Quanto ao sexo oposto, você tem conseguido controlar os seus hormônios e impulsos?........ 
Você tem algum pecado escondido (mas Deus sabe), que tem atrapalhado a sua vida?➔Leia 
atentamente: Deus quer que você seja uma pessoa livre! Saiba que como seres humanos 
achamos impossível nos livrar de certas atitudes, principalmente de coisas sensuais. Mas para 
Deus tudo é possível! Diga: Senhor! Eu não tenho forças para me livrar sozinho deste 
pecado, ajude-me, por favor! E Ele, certamente, ouvirá a sua oração e chegará o dia em que 
você terá controle sobre a sua carnalidade. Será uma pessoa limpa diante Dele! Leia 
novamente, agora: 1 Coríntios 6.12-20.➔ Leia para aprender mais: Romanos 6.12; 8.10-
13. ➔Leia: Glorificar a Deus no corpo é glorificá-lo em tudo o que fazemos. ➔Veja esta 
mensagem: Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, 
ama. Você sorri, mas dificilmente me chama. Você se entristece, depois se acalma, mas 
dificilmente me agradece. Você caminha, sobe e desce escadas, mas nunca se preocupa 
comigo. Você tem tudo e me dá tão pouco. Você sente amor, ódio, sente tudo, mas não parece 
sentir a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você tem 
o seu corpo perfeito, mas nunca me glorifica com ele. Você estuda e parece que não me 
entende, ganha e pouco ou nada me ajuda. Você é tão inteligente e sabe tão pouco sobre 
mim. Você reclama dos maus tratos da vida, mas não valoriza o que eu faço por você. Se 
você está triste me culpa por isso, mas se está alegre não me deixa participar da sua 
felicidade. Você conhece muito bem tanta gente importante, mas não conhece o suficiente 
de mim que te considero tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o 
que eu lhe peço nas escrituras. Você não tem tempo para nada, nem ao menos para pensar 
em mim. Você quebra tantos galhos para os amigos, mas não tira um espinho da minha 
testa. Você entende todas as transações do mundo, mas não entende a minha mensagem. 
Você abaixa os olhos quando um superior lhe fala, mas não levanta estes mesmos olhos 
quando eu lhe falo do meu amor. Você fala das pessoas, mas não sabe que conheço toda a 
sua vida. Você enfrenta muitos obstáculos na sua vida, é forte, você defende seu time, seu 
astro, mas não me defende no meio dos seus amigos e, embora não admita, sei que tem 
medo de mim. Você não sente vergonha de muitas coisas até imorais, mas sente vergonha 
de tirar a sua máscara diante de mim. Você corre com o seu carro, mas nunca corre para 
meus braços. Você costuma "às vezes" falar do que eu fiz, mas nunca me deu oportunidade 
de falar do que você fez... Eu sou alguém que todos os dias bato na porta e pergunto: tem 
lugar para mim na sua casa, na sua vida, no seu coração? Eu sou Jesus. ➔ Decida: No 
final desta semana, esperamos que você tenha compreendido que o seu corpo pertence a 
Deus, a quem você deve glorificar. Faça uma análise da sua vida, veja o que Deus está 
tocando em você. Pegue agora um caderno e faça as decisões necessárias para que você 
esteja vivendo em santidade. O que é preciso fazer para que Deus se agrade de como você 
usa seu corpo? Decida e faça! 
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