3º Trimestre de 2017 • Tema: O Adolescente e a Igreja

Lição 1: Igreja Projeto de Deus

Não sabeis que sois vós templos de Deus?
Como seres
humanos sabemos que somos
um ser tricótomo
(1Ts 5.23; Hb4. 13),
tricotomia significa aquilo que é dividido em três, ou
seja; temos corpo,
alma e espírito.
O corpo é a matéria em sua constituição, é a parte
visível de um homem.
Alma, onde se encontra nossa racionalidade e sentimentos, um corpo sem a alma é
inerte.
Espírito é o elemento de comunicação
entre o homem e Deus.
Diante disso entendemos que nosso
espírito é eterno, nosso corpo é o lugar para
habitar o nosso espírito. Quando nascemos
temos um corpo, quando morremos deixamos esse corpo e nosso espírito se volta para
Deus. Paulo diz em 1Cor. 6.19, que nosso
corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, então se somos templo também
somos a igreja. Se nosso corpo é templo é
igreja e se temos desejo em nosso coração
de agradar ao Senhor devemos cuidar muito
bem do nosso corpo. Aprendemos com a Bíblia em Mt 21.12 como Jesus se indignou ao
ver às pessoas fazendo algo errado na igreja
em seu templo físico, fazendo comércios e
coisas erradas, se cristo se preocupou
assim com o templo construído por
homens, lugar separado para ado-

ração ao senhor, imagina
como ele se entristece quando não cuidamos do templo que nos deu para habitar em
nós que é o nosso corpo.
Então, como podemos cuidar do nosso
corpo sabendo que ele é a casa de Deus?
• Tendo cuidado com nossas atitudes com o que fazemos, nossa atitude
revela quem somos.
• Tendo cuidado com o que vemos,
nosso corpo é a janela de nossa alma.
• Tendo cuidado como o que ouvimos, podemos ter a alma contaminada
com o que ouvimos.
• Tendo cuidado com o que falamosdevemos abrir nossa boca para edificar
e construir coisas boas.
• Cuidando do nosso corpo, se nosso
corpo é templo de Deus devemos manter nosso corpo saudável.
• Devemos ter boa aparência, ter
cuidados de higiene pessoal, boa alimentação, praticar atividades físicas.
Tudo que fazemos de modo equilibrado
para manter nosso corpo saudável agrada o
Senhor, pois estamos cuidando do templo
do Espirito Santo que habita em nós.
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