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AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#07 – O MUNDO FÍSICO É SOMBRA DO MUNDO ESPIRITUAL 
 

1 Coríntios 10:1-13 
Exemplos da história de Israel 
1 Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos 
passaram pelo mar, 2 tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a 
Moisés. 3 Todos eles comeram de um só manjar espiritual 4 e beberam da mesma fonte 
espiritual; porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 5 
Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. 
6 Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, 
como eles cobiçaram. 7 Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles; porquanto está 
escrito: O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. 8 E não 
pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, vinte e três mil. 9 
Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras 
das serpentes. 10 Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo 
exterminador. 11 Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência 
nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 12 Aquele, pois, que pensa 
estar em pé veja que não caia. 13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana; mas Deus 
é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças; pelo contrário, juntamente 
com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 
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1 Coríntios 15:45-49 
45 Pois assim está escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, 
porém, é espírito vivificante. 46 Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural; depois, o 
espiritual. 47 O primeiro homem, formado da terra, é terreno; o segundo homem é do céu. 48 
Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos; e, como 
é o homem celestial, tais também os celestiais. 49 E, assim como trouxemos a imagem do que é 
terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. 
 
1 Coríntios 2:6-16 
6 Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados; não, porém, a sabedoria deste 
século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada; 7 mas falamos a sabedoria 
de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa 
glória; 8 sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu; porque, se a 
tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória; 9 mas, como está escrito: Nem 
olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam. 10 Mas Deus nos revelou pelo Espírito; porque o Espírito a 
todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 11 Porque qual dos homens sabe 
as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim, também as coisas de 
Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 12 Ora, nós não temos recebido o espírito 
do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado 
gratuitamente. 13 Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, 
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 14 Ora, o homem 
natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura; e não pode entendê-
las, porque elas se discernem espiritualmente. 15 Porém o homem espiritual julga todas as coisas, 
mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 16 Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o 
possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 
 
Efésios 6:10-20 
10 Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11 Revesti-vos de toda 
a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo; 12 porque a nossa 
luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os 
dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. 
13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de 
terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. 14 Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade 
e vestindo-vos da couraça da justiça. 15 Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz; 16 
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do 
Maligno. 17 Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de 
Deus; 18 com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com 
toda perseverança e súplica por todos os santos 19 e também por mim; para que me seja dada, 
no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do 
evangelho, 20 pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para 
falar, como me cumpre fazê-lo. 
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2 Coríntios 4:16-18 
16 Por isso, não desanimamos; pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, 
contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17 Porque a nossa leve e momentânea 
tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, 18 não atentando 
nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem; porque as que se veem são temporais, 
e as que se não veem são eternas. 
 

Jó 8:8-9 
8 Pois, eu te peço, pergunta agora a gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais; 
9 porque nós somos de ontem e nada sabemos; porquanto nossos dias sobre a terra são como 
a sombra. 
 
Colossenses 2:16-17 
16 Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou 
sábados, 17 porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir; porém o corpo é de 
Cristo. 
 
Hebreus 8:3-5 
3 Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios; por isso, era 
necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. 4 Ora, se ele estivesse na 
terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, 
5 os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés 
divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo; pois diz ele: Vê que faças 
todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. 
 
Êxodo 25:1-9 
1 Disse o SENHOR a Moisés: 2 Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta; de todo homem 
cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. 3 Esta é a oferta que dele 
recebereis: ouro, e prata, e bronze, 4 e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pêlos 
de cabra, 5 e peles de carneiro tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, 6 azeite 
para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, 7 pedras de ônix e pedras 
de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. 8 E me farão um santuário, para que eu 
possa habitar no meio deles. 9 Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e 
para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. 
 
A Arca, a cruz, o cordeiro... Quantas “sombras”, imagens, símbolos, tipos. 
 
Hebreus 10:1 
1 Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais 
pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, 
perpetuamente, eles oferecem. 
 
Porque viver prestando atenção somente nas “sombras”?  
Por que se firmar somente no que é temporal e imagem do espiritual?  
Por que não nos enchermos do que é espiritual? 
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DÁ-ME MAIS AMOR 
https://soundcloud.com/sostenesmendes/d-me-mais-amor 
 
1 Coríntios 13:1-2 
1 Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze 
que soa ou como o címbalo que retine. 2 Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça 
todos os mistérios e toda a ciência; ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar 
montes, se não tiver amor, nada serei. 
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