
Educação Familiar no Lar

O Corpo É um Templo
Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o 

Espírito de Deus habita em vós?" (I Coríntios 3:16.)

O corpo é um  templo sagrado, que nos fo i dado com um  propósito divino.

Nosso Corpo Tem Natureza e Propósito Divinos
Nenhum outro povo na terra compreende a natureza e o propósito 
divino de nosso corpo físico, como os santos dos últimos dias. Somos 
seres eternos, filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Fomos enviados 
à terra segundo seu grande plano, para obtermos um corpo físico e 
provarmos nossa vontade de obedecer aos seus mandamentos. 
Gritamos de alegria, quando soubemos do plano que Deus tinha para 
nós. Sabíamos que, ganhando um corpo físico para abrigar nosso 
espírito, teríamos a oportunidade de nos tomarmos mais semelhantes 
a nosso Pai.
Deus nos criou à sua imagem, para permitir que desfrutássemos a 
vida em sua plenitude. Ele nos deu a capacidade e o poder divino de 
ajudar a criar a vida e fornecer corpos físicos a outros de seus filhos 
espirituais. Cada parte do corpo tem funções específicas designadas 
por Deus, e não deve ser usada erradamente, especialmente as partes 
e funções associadas com o sagrado poder da procriação.
Como parte da prova da mortalidade, nosso corpo tem desejos, 
apetites e paixões, que precisamos aprender a disciplinar e controlar. 
Quando tais desejos são mantidos dentro dos limites estabelecidos 
pelo Senhor, podem embelezar e enriquecer nossa vida. Se forem 
indisciplinados, podem destruir tanto o corpo quanto o espírito. 
Conseqüentemente, o Senhor nos deu instruções específicas a respeito 
do recato e da castidade.

O Senhor Espera que Sejamos Recatadas, Castas e Puras
Vivemos num mundo que promove muitas idéias e costumes que 
contrariam os padrões e valores dos santos dos últimos dias. Desde a 
infância, notamos que outras pessoas, com muita freqüência, não 
acreditam nos padrões que nos são ensinados e não os seguem. A 
maioria das pessoas de nosso bairro ou de nossa comunidade foi criada 
com padrões morais diferentes dos nossos. Em todo o mundo, os meios 
de comunicação de massa nos bombardeiam com exemplos de falta de 
recato ou de moral, totalmente diferentes dos padrões SUD.
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Os santos dos últimos dias de todas as culturas devem-se guiar por 
princípios do evangelho e não por uma tradição que conflita com seus 
padrões. Quando as pessoas entram para a Igreja, aprendem novos 
padrões de recato. Como membros da Igreja, não precisamos adotar 
os padrões do mundo, pois temos o padrão do Senhor para nos guiar.
O Senhor espera que conservemos nosso corpo puro. Paulo 
aconselhou os santos de sua época, que moravam numa cidade 
corrupta, conhecida por suas perversões: "Não sabeis vós que sois o 
templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?
Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá; porque o 
templo de Deus, que sois vós, é santo" (I Coríntios 3:16-17).
Fomos igualmente aconselhadas: "O homem é o tabernáculo de Deus, 
mesmo templos; e qualquer templo que for violado, Deus o destruirá" 
(D&C 93:35). Cada uma de nós deve conservar seu corpo tão puro e 
sagrado quanto Deus pretende que seja. O Senhor é claro, em seus 
sentimentos sobre nossa pureza: "Porque eu, o Senhor Deus, deleito- 
me na castidade das mulheres" (Jacó 2:28). Um dos Dez 
Mandamentos condena o adultério, ou "coisa ... semelhante" (D&C 
59:6; veja também Êxodo 20:14). Mórmon descreve a castidade e a 
virtude como "aquilo que é mais caro e precioso sobre todas as 
coisas" (Morôni 9:9).
Numa mensagem sobre moralidade, o Presidente Spencer W. Kimball 
acautelou-nos: "O Salvador diz que, se possível, Lúcifer enganaria até 
os próprios escolhidos. Ele lançará mão de lógica para confundir e de 
racionalização para destruir. Fará leve modificação de sentidos, abrirá 
portas um pouco de cada vez e nos conduzirá, se puder, do mais puro 
branco ao preto retinto, passando por todas as nuanças de cinza ...
A imoralidade não começa com adultério ou perversão. Parte de 
pequenas indiscrições, como pensar em sexo, discutir sexo, beijos 
apaixonados, agarramentos etc., aumentando cada vez mais. A 
pequena indiscrição parece impotente contra o corpo vigoroso, a 
mente forte, o doce espírito juvenil que cede à primeira tentação, mas 
logo a força enfraquece, o mestre se torna escravo, a espiritualidade se 
estiola. Porém, se não se der chance ao primeiro ato injusto, o jovem, 
como a árvore, crescerá vigoroso em direção a Deus, nosso Pai."
O Presidente Kimball continuou mencionando vários pecados contra 
o corpo:
"Os primeiros apóstolos e profetas mencionam numerosos pecados 
que abominavam. Muitos destes eram pecados sexuais: adultério, não 
ter afeição natural, luxúria, infidelidade, incontinência, linguagem 
profana, impureza, fornicação. Eles incluíam todas as relações sexuais 
fora do casamento: namoro pesado, perversão sexual, masturbação e 
preocupação com o sexo no pensar e falar. Incluíam todo e qualquer
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pecado secreto e oculto, e todos os pensamentos e costumes impuros e 
ímpios. Um dos piores é o incesto, definido pelo dicionário como 
'união sexual entre parentes tão próximos, que a lei não permite que 
casem'. A espiritualidade de uma vida pode ser grave e 
irreparavelmente prejudicada por esse horrendo pecado."
Ele continua, salientando: "A posição da Igreja quanto à moralidade, 
declaramos firme e inalteradamente, não é um traste antiquado, gasto, 
ultrapassado, imprestável. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre; 
seus convênios e doutrinas são imutáveis; e quando o sol esfriar e as 
estrelas deixarem de brilhar, a lei da castidade continuará sendo 
fundamental no mundo de Deus e na Igreja do Senhor. Os velhos 
valores são defendidos pela Igreja não por serem velhos, mas por 
terem-se provado corretos no decorrer do tempo. E isto será sempre a 
regra." ("O Presidente Kimball Fala sobre Moralidade", A  Liahona, 
março de 1981, pp. 136-139.)

Podemos Ajudar Outras Pessoas a Respeitarem a Natureza e o 
Propósito Divino do Corpo
Como mães, avós, professoras e membros individuais da Igreja de 
Cristo, podemos ajudar outras pessoas a respeitarem a natureza e o 
propósito divino do corpo. Ao praticarmos os princípios do recato, da 
virtude e da castidade, influenciamos aqueles que nos cercam pelo 
exemplo. As crianças e os jovens tomam os adultos com quem se 
associam — pais, avós, vizinhos, professores — como modelos. As 
escrituras ensinam: "Se o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na 
caridade, no espírito, na fé, na pureza" (I Timóteo 4:12).
Os pais e professores podem influenciar as crianças e os jovens não 
apenas pelo seu exemplo de retidão, mas por atitudes e também 
preceitos. Podem auxiliar os jovens a perceberem as grandes bênçãos 
advindas de um viver virtuoso. Podem motivar as crianças a 
pensarem por si mesmas, ajudando-as a compreender que não 
precisam adotar os padrões do mundo. Satanás está sempre presente 
e pronto para desviar nossos filhos pequenos e adolescentes do 
caminho da retidão. O ensino na tenra idade ajuda as crianças a 
desenvolverem uma vida saudável e hábitos salutares, de acordo com 
os princípios morais, assim como uma atitude positiva a respeito de 
seu corpo. Esse ensino é duradouro. Crianças adequadamente 
ensinadas têm maior capacidade para resistir à tentação de aceitar os 
padrões do mundo.
Os líderes da Igreja têm ensinado que o melhor local para ensinar as 
crianças é o lar. É um grave erro por parte dos pais negligenciar a • 
educação dos filhos a respeito da natureza e propósito do corpo. Aos 
pais é ordenado: "Instrui ao menino no caminho em que deve andar; e 
até quando envelhecer não se desviará dele" (Provérbios 22:6). Desde 
o nascimento, as crianças necessitam de instruções de pais cuidadosos

145



O Corpo É um Templo

a respeito da santidade do corpo. Se os pais ainda não ensinaram, ou 
se a criança não aprendeu, então esse ensinamento e esse aprendizado 
devem iniciar-se imediatamente. Devemos começar com as 
informações que a criança já tem, como recapitulação e seguir a partir 
daí.
A décima-terceira Regra de Fé apresenta um bom resumo para ajudar 
as crianças a compreenderem nosso código moral. Esse código ensina 
honestidade e virtude em todos os aspectos da vida. As crianças 
devem ser ensinadas a serem íntegras em todas as áreas de sua vida.
A mãe que veste filhas pequenas recatadamente, está estabelecendo 
um padrão valioso, assim como a mãe que ensina o filho a ser 
honesto, buscando coisas "virtuosas, amáveis ou louváveis" (13a 
Regra de Fé). A criança que é ensinada a compreender princípios 
morais, no seu próprio nível de entendimento, cria o desejo de 
proteger o corpo e ser recatada no que faz. À medida que a criança 
amadurece, os pais podem ajudá-la a entender e valorizar todos os 
mandamentos do Senhor como seu guia pessoal.
Não devemos instruir as crianças a respeito de seu corpo físico de 
uma só vez. Esta instrução é contínua. A criança deve saber que pode 
procurar um dos pais com as perguntas mais íntimas e receber uma 
resposta honesta. A pergunta da criança jamais deve ser tratada como 
se fosse inadequada ou vergonhosa, mas encarada como uma 
oportunidade para ensinar verdades importantes e eternas, 
relacionadas ao sagrado poder procriador.
Tenhamos filhos adolescentes, sirvamos na Organização das Moças 
ou moremos com uma outra jovem, precisamos criar uma atmosfera 
na qual os tópicos sagrados da virtude e da castidade possam ser 
debatidos livre mas reverentemente. Uma atitude respeitosa e positiva 
em relação ao sexo e as partes reprodutoras do corpo pode auxiliar 
quem aprende e quem ensina. Devemos utilizar uma linguagem 
simples, voltada para o evangelho, quando debatemos a sexualidade, 
e precisamos salientar as bênçãos da procriação dentro dos laços 
sagrados do matrimônio. Lembremo-nos de que estamos tratando do 
plano do Senhor para perpetuar a vida. É imperativo que 
compreendamos e ensinemos que o uso inadequado desses poderes 
divinos resulta em pecado e tristeza, afetando também a vida e 
felicidade de outras pessoas.
Todos nós precisamos preparar-nos com conhecimento adequado, 
sentimentos e atitudes positivos e uma compreensão da natureza e 
propósitos divinos de nosso corpo, caso desejemos ensinar 
efetivamente os outros.
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Conclusão
O Profeta Joseph Smith disse: "Viemos a este mundo com o objetivo 
de obter um corpo e poder apresentá-lo puro diante de Deus no reino 
celestial" (Ensinamentos do Profeta Joseph Smith, p. 176). Isto deve ser 
nossa meta. A fim de sermos dignos de voltar à presença de Deus, 
precisamos apreciar a santidade do corpo, domar os apetites físicos e 
defender as leis da virtude e pureza que Deus estabeleceu. Seguindo 
essas leis e traçando metas para fazer a sua vontade, receberemos 
forças para sobrepujar as tentações.

Sugestões às Professoras
1. Debata como a compreensão que os santos dos últimos dias têm da 

natureza e propósitos do corpo difere da visão do mundo.
2. Converse sobre como manter os desejos, apetites e paixões dentro 

do que o Senhor estabeleceu pode abençoar e enriquecer nossa 
vida.

3. Debata as recompensas recebidas pelas pessoas e suas famílias, que 
se conservam moralmente puras. Pergunte: Como podemos 
conservar a virtude num mundo que promove a imoralidade?

4. Solicite às irmãs que contem como tiveram sucesso, ensinando os 
filhos sobre o uso adequado do corpo. Pergunte: Como podemos 
criar um ambiente em que assuntos sagrados possam ser discutidos 
livre e reverentemente? Por que é importante que saibamos o que 
está sendo ensinado a respeito de educação sexual nas escolas? Por 
que a transmissão de conhecimento sobre fatores biológicos não é 
suficiente?

5. Mostre um exemplar da publicação da Igreja Guia para os Pais 
(31125 059) a respeito de como ensinar sobre intimidade física aos 
filhos.
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