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MORDOMIA DO CORPO 
Gênesis 1-3; 1 Coríntios 4:1-2

DINÂMICA/QUEBRA-GELO: Material: 2 folhas de papel para cada participante, canetas hidro cor,
fita adesiva, cola e tesoura. Descrição: Cada membro do grupo deve desenhar em uma folha de papel
uma parte do corpo humano, sem que os outros saibam. Após todos terem desenhado, pedir que tentem
montar um boneco (na certa não vão conseguir, pois terão vários olhos e nenhuma boca…). Em seguida,
em outra folha de papel, pedir novamente que desenhem as partes do corpo humano (só que dessa vez
em grupo). Eles devem se organizar combinando qual parte cada um deve desenhar. Em seguida, após
desenharem, devem montar o boneco. Terminada a montagem, cada membro deve refletir e falar sobre
como foi montar o boneco. Qual a importância de cada parte do corpo, conduzir um momento de oração
pelo corpo que possuímos. 

LOUVOR: Boas Vindas há; Cuidado olho, boca, mão e pé; Meu Corpo é a casa de Deus.

FALANDO A VERDADE: Vocês com certeza já viram, pelo menos em programas de TV, uma casa, ou
a mansão de um artista, de um apresentador, de um empresário bem-sucedido, de um ministro ou Presi-
dente da República (se possível leve gravuras) como é lindo não é? Tudo limpo, cada coisa em seu lugar,
muita beleza, um belo jardim. Essas pessoas em sua maioria contratam MORDOMOS para manter tudo
limpo e arrumado em seu devido lugar. MORDOMO – é aquela pessoa que é nomeada pelo patrão para
cuidar de todas as atividades da casa. Ele não é o dono, mas o dono lhe confia tudo que tem: suas joias,
casa, dinheiro, filhos, alimentação da família, administração de suas riquezas em geral. Sabia que Deus
constituiu você também como Mordomo? Olhe o que diz a Bíblia em 1 Co 4.1-2 “Portanto, que todos nos
considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarrega-
dos é que sejam fiéis.” Todas as coisas foram feitas por Deus e Deus nos constitui administradores fiéis
de sua obra. Durante todo esse mês abordaremos esse assunto para que você saiba quais os cuidados que
devemos ter com a obra-prima de Deus. Deus criou o mundo maravilhoso, criou a terra, o céu, as flores,
o mar, os animais… e tudo que existe! (leve gravuras da criação). Quando terminou de enfeitar a terra…
então Ele pensou: “Preciso de alguém para tomar conta desse mundo tão bonito que criei”. Então teve
uma ideia: decidiu criar o homem e a mulher. Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas nari-
nas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Deus criou homem e mulher à sua imagem, e confor-
me a sua semelhança. Certamente essa semelhança não é física, pois Deus é Espiritual. Deus lhe deu uma
consciência, e uma noção de discernir o que é certo ou errado. Portanto Deus confiou a você um corpo,
um Espírito e uma Alma para que você pudesse administrá-lo. E mais importante ainda, a Bíblia nos diz
que as pessoas que tem Jesus como Salvador são a casa do Espírito Santo isto é, Deus mora no nosso
Corpo. Quanta responsabilidade! Somos mordomos do corpo que Deus criou para nós.

A VERDADE É PARA VOCÊ TAMBÉM: As casas que citei no início da lição traduz muito zelo, cui-
dado, manutenção, quem vê aprecia ordem e beleza. Com certeza, os donos de tais mansões, sentem-se
muito orgulhosos de possuírem essas propriedades e até fazem questão de serem vista por todos. E seu
corpo que é a casa do Espírito Santo não merece o melhor? Será que o Espírito Santo não merece a mais
bonita e arrumada casa? É claro que o Espírito Santo é superior a todos os homens, por mais importan -
tes que sejam. Portanto você terá que cuidar muito bem dessa morada. A primeira limpeza é feita quan -
do você recebe Jesus como Salvador, Ele purifica não só o coração, mas todo o seu corpo. Depois disso
você precisa se conservar limpo do pecado. Como isso pode acontecer? Se mantendo longe das impure-
zas desse mundo – Cuidado com os convites de amigos descrentes, que desagradam a Deus. Não entre
na deles. Mostre que seu corpo é morada de Deus e que andar com Jesus é muito melhor. Fique longe
das mentiras, pornografias, pegar coisas que não são suas, desobediência, rancor. Temos um Dono que é
o Senhor Jesus, por isso não devemos sair fazendo tudo que temos vontade de fazer, só podemos fazer
aquilo que não entristece o Espírito Santo. Seja corajoso e Forte para dizer não às coisas que desagradam
a Deus e mantenha-se fiel ao Senhor! Todas as vezes que sentir desejo de fazer algo pecaminoso lembre-
se de que você é Mordomo do  seu corpo que é morada de Deus. Cuide muito bem dele. Se porventura há
entre nós alguma criança que ainda não recebeu o Senhor Jesus, saiba que Deus tem um plano pra você,
plano de salvação. Deus quer limpar o pecado do seu coração para que o Espírito Santo também possa
habitar no seu corpo (Fale o plano da salvação e faça Apelo).

Vanderlúzia C. de Souza Machado - Professora do Departamento Infantil AD São Judas



IDE CRIANÇA
“Integração, Discipulado e Evangelismo”

Goiânia, 04 de outubro 2017.
IDE – INTEGRAÇÃO, DISCIPULADO E EVANGELISMO

MORDOMIA DO CORPO 
Gênesis 1-3; 1 Coríntios 4:1-2

ATIVIDADE: RECORTE E MONTE EM UMA FOLHA SULFITE: O CORPO DA CRIANÇA DO DESENHO 
ABAIXO E ESCREVA AO LADO OS CUIDADOS QUE ELA DEVE TER PARA NÃO ENTRISTECER O ESPI-
RITO SANTO. 
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