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FAMILIA – 008   CASA LIMPA 
1 Co 6:12 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me 

são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 
Responda:   - Gosta de fazer faxina? Quem mais bagunça a sua casa?  

 

Este texto 1 Co 6.12-20 trata inúmeras vezes do cuidado que temos que ter com o nosso corpo e não 

somente com a alma.  Para ter uma casa, um lar limpo, preciso entender que inicia em minha vida. 

COMEÇA EM MIM! Este corpo não é meu, é morada de Deus, e que um dia vamos ter que dar 

contas de tudo que fizemos com o nosso corpo.  

 

Muito bem, para a gente falar do corpo poderemos citar diversos perigos que rondam o nosso 

desequilíbrio com relação ao corpo, E COM ISTO CONTAMINA NÃO SÓ A MINHA VIDA, 

MAS TAMBÉM A MINHA FAMILIA! Os Vícios: Bebidas alcoólicas, Cigarro, maconha, cocaína, 

crack, e outras drogas, Quando fazemos uso, não só eu sofro, mas as pessoas que amo sofrem 

também! 

A Bíblia repudia esses vícios, eles destoem o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, por isso 

recuse e repudie qualquer incitação ao uso desses tipos de coisas; 

 

Podemos falar também da alimentação, que infelizmente tem sido uma guerra controlar alimentação 

das pessoas, isso virou um caso de saúde pública, as pessoas andam se alimentando muito mal e de 

forma desordenada, causando problemas terríveis ao corpo, tudo por causa dos excessos, do 

desequilíbrio. Faça um esforço para se alimentar bem, e de forma ordenada; 

 

Todos nós sabemos que precisamos fazer algum tipo de exercício, mas infelizmente criamos uma 

vida sedentária, que acaba caindo em rotinas terríveis e não temos tempo para fazer nenhum 

exercício. Isso compromete o funcionamento do corpo. É recomendação de todos os médicos que 

nós precisamos fazer exercícios, então vamos fazer o possível para que isso aconteça. 

 

O nosso corpo é morada do Espírito Santo, por isso precisamos preserva-lo, e isso nos fala de não 

entregar nosso corpo a prostituição (sexo com qualquer pessoa), a fornicação (sexo antes do 

casamento), adultério (sexo fora do casamento); sensualidade provocativa (roupas, modo de andar, 

modo de agir, etc), pornografia (revistas, filmes pornôs, internet, etc.). Como existem coisas em 

excesso nas questões da sexualidade. Precisamos vigiar e muito nessa área. 

 

Então o que aprendemos é que nossa casa precisa estar limpa, nosso corpo pertence a Deus e 

deveremos prestar conta dele. 

 

Se nós tivermos um cão e um gato em casa e eu somente alimentar o gato e abandonar o cão, o que 

vai acontecer se os dois brigarem ?  Isso é comparado à nossa batalha entre a carne e espírito, e é 

comum a carne ganhar porque normalmente a alimentamos mais, atendemos mais aos seus caprichos 

e prazeres; Na casa limpa preciso alimentar mais o espírito, com leitura bíblica, oração, jejuns, 

comunhão entre os irmãos, células, cultos, louvores e etc. 

Para concluir, quero deixar essas duas frases para que você reflita bastante:  

“Se um homem não controla suas paixões, elas o controlam.”;  

“ Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.” 


