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CRISTÃO INTEGRAL – CORPO, ALMA E ESPÍRITO - parte 1  
Objetivos: 

- Conhecer o conceito da natureza essencial do homem. 
- Avaliar como utilizamos o nosso corpo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para sermos uns Cristão Integral precisamos nos entregar por inteiro, o ser humano em sua totalidade. 

1 – A NATUREZA ESSENCIAL DO HOMEM 

Você já ouviu falar da teoria da TRICOTOMIA? É a interpretação que o homem é composto de três 

partes: corpo, alma e espírito. 

1 Tes 5:23 - Que todo o ________, ________ e ________ de vocês seja conservado irrepreensível 

na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.   

O cristão integral precisa buscar ________ nestas três áreas.  

2 – CORPO 

O corpo é a parte ________________ do ser humano.  

Gênesis 2:7 - Então o Senhor Deus formou o homem do ________________. 

a) Somos santuário de Deus 

Para nós o corpo é a ________   de Deus, do seu Espírito Santo.  

1 Coríntios 6:19-20 - Acaso não sabem que o corpo de vocês é ________    do Espírito Santo que 

habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram 

comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu ________    . 

Tudo o que você faz com o seu corpo, está ligado com o que você faz com Deus. 

b) Fomos formados de maneira especial 

Como morada de Deus fomos criados de maneira ________________. 

Salmos 139:13 - Tu criaste o íntimo do meu ser e me ________    no ventre de minha mãe. 

Salmos 139:14 - Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e ___________. 

Entenda que Deus tem um plano para o seu corpo, ele se importa com você. 

c) Aliança com Deus corporalmente  

Jesus fez na cruz uma aliança corporalmente com cada um de nós. 

1 Pedro 4:1,2 - Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo 

pensamento, pois aquele que sofreu em seu ________ rompeu com o pecado, para que, no tempo 

que lhe resta, não viva mais para ________          os maus desejos humanos, mas sim para fazer a 

vontade de Deus.  

2.1 PECADOS CONTRA O CORPO 

Alguns pecados que cometemos pode afetar diretamente nosso corpo: 

a) Embriaguez 

Gal 5.20 – ________________ 
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Efésios 5:18 - Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo 

Espírito. 

b) Gula 

Prov 23:20,21 - Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se 

____________________. Pois os bêbados e os ________    se empobrecerão, e a sonolência os 

vestirá de trapos.  

A comida pode se tornar um ________ em sua vida. 

c) Imoralidade sexual 

1 Coríntios 6:18 - Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora 

do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca __________ o seu próprio corpo.  

Vivemos um tempo de prazer desenfreado, consumo de pornografia, adultério, libertinagem em alta.  

Consequências: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O casamento deve ser honrado por todos; o leito conjugal, conservado puro; pois Deus julgará os 

imorais e os adúlteros.  Hebreus 13:4 

Leia os textos a seguir e escreva os ensinamentos: 

1 Coríntios 6:9-10 – ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Efésios 5:5 - __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Para saber mais: Lev 18:22, Lev 18:23, Det 22:5, Det 24:4, Mal 2: 14-16 

Deus te criou para Ele! - 1 Coríntios 6:13 - O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o 

________, e o Senhor para o corpo.  

2.2 DOMINE SEU CORPO 

O domínio próprio é um dos frutos do espírito santo em nós e devemos busca-lo para proteger 

nosso corpo. 

Romanos 8:8 - Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.  

Você precisa ________ seu corpo a fazer o que agrada a Deus! 

1 Coríntios 9:27 - Mas __________ o meu corpo e faço dele meu __________, para que, depois de 

ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.  

Como cuidar então de nosso corpo? 

1 Tes 4:4-5 Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira _________________, não 

dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 

TAREFA 

1- Em uma escala de 0 a 10 – como você avalia o cuidado com o presente que Deus te deu chamado 

corpo? Justifique sua nota. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


