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Na semana passada, vimos como o mundo nos ataca e como podemos vencê-lo. Na 
lição de hoje, estudaremos o segundo aliado do pecado na luta contra nós: a carne. 
Trata-se de um inimigo diferente do primeiro. Enquanto aquele é externo, nos atacando 
de fora, este é interno, nos atacando de dentro.

Texto-base: Gálatas 5.16-26

1. EM SUA OPINIÃO, O QUE É A CARNE?

Ao contrário do que muitos pensam, carne, nesse contexto, não significa corpo humano, 
apesar de ter esse significado em outros textos bíblicos. Há duas palavras no grego 
do Novo Testamento que podem ser traduzidas por carne: “soma”, que é o corpo de 
um ser humano ou animal, e “sarks”, que, dentre outras coisas, se refere à natureza 
pecaminosa do homem. Essa segunda palavra é a que está presente em Gálatas 5.16-
26. O texto de Gênesis 6.5 nos dá um bom exemplo do que seja a carne: “O Senhor viu 
que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos 
pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal”. Carne é a inclinação 
do coração para o mal.

Contrariando também a opinião de alguns, Espírito, em Gálatas 5.16-26, não se refere 
ao espírito humano, mas ao Espírito de Deus. Assim, o texto não trata da luta do corpo 
versus o espírito, como se o corpo fosse mau e o espírito bom, e tivéssemos que 
rejeitar tudo relacionado ao material e buscar apenas o imaterial. Não! O texto aborda 
a luta entre a natureza pecaminosa do homem e o Espírito Santo de Deus, duas forças 
antagônicas que habitam o ser humano caído, mas regenerado.

A partir do pecado original, a natureza humana, que era boa, se tornou corrupta e 
os seres humanos passaram a ser gerados em pecado, ou seja, com a carne (Salmo 
51.5). Com a regeneração, ou novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar no 
ser humano e a santificá-lo. Assim, do nascimento até o dia de sua regeneração, o ser 
humano é habitado apenas pela carne e segue a todos os seus impulsos. Contudo, 
com o novo nascimento, passa a haver um novo habitante na casa, o Espírito, o qual é 
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contrário ao primeiro. Uma verdadeira guerra começa a acontecer então, pois a 
carne deseja uma coisa, mas o Espírito outra (Gálatas 5.17).

2. COMO ERA A SUA VIDA ANTES DE SE ENTREGAR A CRISTO NO QUE SE 
REFERE AOS DESEJOS DA CARNE? E AGORA, QUE VOCÊ É HABITADO PELO 
ESPÍRITO SANTO?

3. PELO QUE CARNE E ESPÍRITO LUTAM?

O final do versículo 17 diz: “Eles estão em conflito um com o outro, de modo 
que vocês não fazem o que desejam”. O carne e o Espírito lutam pelo controle 
da nossa vontade, onde estão os nossos desejos e se dão as nossas escolhas. 
Quando a carne consegue dominar a vontade, o resultado são as obras da carne: 
imoralidade sexual, impureza e libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, 
ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas 
semelhantes (vv.19-21). Quando o Espírito está no controle, o resultado é o 
fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio (vv.22-23).

4. COMO FAZER COM QUE O ESPÍRITO GANHE A LUTA?

Não há dúvidas de que não há ninguém nem nada mais poderoso e forte do 
que o Espírito Santo de Deus. Contudo, isso não quer dizer que ele sempre 
dominará a carne. Essa vitória não depende apenas dele, mas também de nós. 
O apóstolo Paulo nos oferece algumas maneiras de fazermos com que o Espírito 
ganhe a luta contra a carne.

“Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão 
os desejos da carne” (v.16). Essa ordem nos desafia a sujeitarmos o 
governo de nossas vidas ao Espírito, a termos o Espírito como a base de 
nosso comportamento e conduta;

“Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não 
estão debaixo da Lei” (v.18). A ideia presente aqui é a de um vento que 
impele um navio, ou seja, devemos permitir que o Espírito seja o nosso 
líder e nos submeter às suas orientações e controle;

 “Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a 
carne, com as suas paixões e os seus desejos” (v.24). A crucificação da 
carne descrita nesse versículo não é algo feito para nós, mas por nós. Não 
se trata de ser morto, mas de matar. Nós é que crucificamos a carne, o que 
tem por sentido renunciar aos seus desejos, abandonar às suas práticas;
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“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo 
Espírito” (v.25).  Quando guiados pelo Espírito, não estamos em um papel 
passivo. Devemos também andar por ele. Não basta sermos guiados pelo 
Espírito, precisamos também tomar a atitude de andar de acordo com a 
sua orientação.

Além dessas quatro maneiras já citadas, o apóstolo Paulo nos oferece mais uma 
de fazer com que o Espírito ganhe da carne. Em Gálatas 6.7-8, está escrito: “Não 
se deixem enganar: de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear isso 
também colherá. Quem semeia para a sua carne da carne colherá destruição; 
mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna”. As obras da 
carne e o fruto do Espírito não são obras do acaso. São resultados de ações que 
praticamos; são frutos de sementes que lançamos. Podemos semear para carne e 
colher destruição ou para o Espírito e colher a vida eterna. Semear para a carne é 
dar à carne sementes, ou seja, prover as condições necessárias para que as suas 
obras apareçam. Igualmente, semear para o Espírito é dar ao Espírito sementes, ou 
seja, prover as condições necessárias para que o seu fruto apareça.

5. COMO SEMEAMOS PARA A CARNE? E PARA O ESPÍRITO?

 Há um conhecido adágio que diz: Semeie um pensamento, colha um ato; 
semeie um ato, colha um hábito; semeie um hábito, colha um caráter; semeie 
um caráter, colha um destino”. Tudo começar com o pensamento. Com o que 
estamos alimentando nossas mentes? O que temos lido? O que temos assistido? 
O que temos ouvido? Sobre o que temos conversado? Isso tem semeado para 
a carne ou para o Espírito?

Apesar de crentes, somos habitados pela carne, um inimigo que está conosco 
o tempo todo. Contudo, é possível vencê-la, não a alimentando por um lado 
e dando lugar ao Espírito Santo por outro. Nesta semana, esteja atento ao que 
tem alimentado a sua mente. Quais os livros e revistas que você lê? Quais os 
programas de TV e filmes que assisti? Quais as músicas que ouve? Quais os 
ambientes que frequenta e as conversas que tem? Isso tem alimentado sua carne 
ou o Espírito? Jesus disse aos seus discípulos: “Vigiem e orem para que não caiam 
em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca” (Marcos 14.38).

Enquanto pastores da Central, gostaríamos de deixar as seguintes palavras para você:

de celebração aos domingos. Queremos ver todos os membros e 
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frequentadores das nossas células plenamente integrados à igreja e 
participar dos cultos é algo fundamental para isso;

testemunho sobre um culto que tenha sido marcante em sua vida. Isso 
poderá incentivar os presentes a participar;

presença é indispensável. Participe e leve o seu líder em treinamento.

Que o Senhor te abençoe, capacite e recompense pelo seu belíssimo trabalho!


