
Cuide da Sua “Casa”

O seu corpo se assemelha 
muito à casa em que você 
mora. Ele abriga você, e 
inclusive seu espírito.

Como o apóstolo Paulo 
explicou, o seu corpo 
também é o templo do 
Espírito de Deus que 

habita em você.1

1 1 Coríntios 6:19

Quando uma casa está bem cuidada, as pessoas 
que moram lá estão mais confortáveis, felizes, e 

sentem-se seguras. O mesmo se aplica à sua “casa”, 
ou seja, o seu corpo. É importante cuidar dele.

Para cuidar bem do seu corpo, você deve:

Comer comida saudável e 
beber bastante água

Fazer bom 
exercício

Se manter limpo



Porém, a razão 
que precisa dormir 
na hora que seus 

pais lhe dizem 
para dormir é 

porque você está 
crescendo. Você 
precisa de sono 

extra. O sono 
também mantém 
a sua mente e o 
seu corpo fortes, 
dando para eles 
o que precisam 

para funcionarem 
adequadamente, o 
que resulta em você 

estar mais feliz e 
saudável. 

Sua “casa” também 
precisa de uma 
boa quantidade 
de sono. Talvez 
você preferisse 
ficar até mais 

tarde brincando ou 
fazendo algo em 

vez de dormir. 

Pare com isso, 
cavalheiro! Onde você 

está indo …

Estou com dor de 
garganta e muito 

cansado.

Você tem brincado 
depois de apagarmos 

as luzes?

Vocês gostariam de 
lermos está história 

juntos?

Paulo, você está 
bem?

Eu mal consigo esperar 
para saber o que 

acontece a seguir!

Paulo, sexta-feira 
à noite.

No dia 
seguinte.
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Tem ocasiões em que 
você fica doente mesmo 
quando está fazendo o 

que é preciso para cuidar 
do seu corpo.

Alguns dias mais 
tarde.

Contudo, quando fez o 
melhor que pode para seguir 
as diretrizes para se manter 

saudável, mesmo que 
fique doente, a sua “casa” 

consegue se recuperar com 
mais facilidade.

Eu costumava me encher de balas e 
refrigerante, mas os meus pais e o 

médico disseram que não era bom para 
mim. Então decidi cuidar melhor da 

minha “casa,” e agora estou comendo 
a comida que os meus pais preparam, 

incluise frutas e legumes. 

Eu ainda fico doente de 
vez em quando, mas tenho 
me alimentado muito bem, e 
isso ajuda a minha “casa” a 

se reparar e recuperar.

O exercício também é 
importante para se ter 

boa saúde!
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