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"a destruiÇÃo da morte” 
O estudo que iremos apresentar neste dia, nos fala de uma morte. existem dois tipos de morte: a morte física e a morte 
espiritual. A morte física, o evangelho nos diz que um dia teremos este corpo transformado. O que é corrupto se vestirá de 
incorrupção, e o que mortal se vestirá de imortalidade. (1ª CORÍNTIOS. 15: 53).A morte que iremos tratar neste precioso 
tema, é a morte espiritual, esta ocorreu quando adão entrou em desobediência. O ato cometido por ele criou uma separação 
entre Deus e sua criação. Por meio deste homem veio a morte que contaminou a toda humanidade.
Deus então, por meio dos profetas, começa a anunciar a destruição 
desta morte. Estes anteveem que com a morte de Cristo na cruz do 
calvário, ele destruiria esta morte, pondo fim naquilo que nos 
separava.

Eu os remirei da mão do inferno, e os resgatarei da morte. Onde 
estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? 
O arrependimento está escondido de meus olhos. OSÉIAS. 13:14.

Na carta do apóstolo Paulo aos romanos, temos evidências de como 
devemos nos comportar ao entendermos que esta morte espiritual 
não tem mais lugar em nossas vidas.

Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é 
vida e paz. ROMANOS. 8:6.

Muita atenção! Ocupar-se da carne é morte; já, o tratar com o espírito 
é vida e paz. O apóstolo nos diz que se você trata de cuidar desta 
carne, por meio de sacrifícios, os resultados serão catastróficos. Não 
dê combustível a ela com os rudimentos da lei (jejum, vigílias, 
pagamentos de promessas, sacrifícios, oblações, etc...), pelo contrário, 
nosso chamado é cuidar de coisas espirituais. E cuidar das coisas do 
espírito, te traz paz.

Como é cuidar das coisas do espírito? É não conhecer a ninguém 
segundo a carne, inclusive a si mesmo. Quando olhamo-nos por 
dentro e identificamos quem somos (espíritos justos feitos perfeitos), 
estamos cuidando do espírito; já quando entramos na prática das 
obras da lei, caímos no erro de cuidar de carne e aí... Só encontramos 
morte.  Na carta escrita aos efésios, Paulo nos dá uma receita de como 
vivermos em espírito. 

Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que 
consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo 
homem, fazendo a paz, EFÉSIOS. 2:15.

Cristo assumiu em sua carne a inimizade, os mandamentos, e nela, ele 
os aboliu uma vez e para sempre, já não há mais grego nem judeu, 
agora somos uma nova criação. 

O evangelho foi o mecanismo que Deus criou, para que possamos 
reinar em vida. Não busques combater carne com carne, com a 
mente, pelo espírito, nos fortalecemos. Quanto mais nos inteiramos 
do evangelho, mais maduros nos tornamos. Cristo ao se entregar na 
cruz, destruiu ao pecado, destruiu ao que tinha o império da morte e 
também destruiu a morte. Nada mais poderá nos separar do seu 
amor. Você é um abençoado!!!
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Porque, se pela ofensa de um só, a 
morte reinou por esse, muito mais os 
que recebem a abundância da graça, e 
do dom da justiça, “reinarão em vida” 
por um só, Jesus Cristo. 

ROMANOS. 5:17.



INSTITUTO EDUCACIONAL  - Dr. JOSÉ LUIS DE JESUS MIRANDA 

www.institutoeducacionaljlm.com.br

Escreva no quadro abaixo, quais são os cinco rudimentos da lei que estão descritos no 
texto. Lembre-se a lei já deixou de ser, não necessitamos mais destas praticas.
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