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"a carne e o espÍrito” 
Somos providos de duas naturezas, carne e espírito, e nesta etapa que vivemos dentro deste corpo carnal, ocorre uma luta 
permanente entre ambas. Eventualmente a carne toma à dianteira, contudo, é com a palavra da verdade que você alimenta 
o espírito, para assim ganhar a luta.

O fundamento bíblico declara que ambas se opõem, ou seja; uma nunca 
satisfará o desejo da outra.

“Porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o do Espírito é contra a 
carne, e estes se opõem entre si, para que não façais o que quereis.” 
GÁLATAS. 5:17.

Paulo em sua carta aos Efésios cita que após sermos expostos a esta 
palavra, somos selados, este selo tem a propriedade de trazer-nos uma 
maturidade espiritual, capacitando-nos ao discernimento do bem e do 
mal. 

Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade, 
o evangelho da vossa salvação; e, tendo nele também crido, fostes
selados com o Espírito Santo da promessa; EFÉSIOS. 1:13.

Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, os quais, 
em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o 
bem como o mal. HEBREUS. 5: 14.

CONHECENDO O INIMIGO

O diabo deixou de ser, Paulo então cita aos Coríntios que toda tentação 
é humana, Não veio sobre vós tentação, senão humana... 1ª CORÍNTIOS. 
10:1. Resta-nos então identificarmos nosso inimigo.

E quanto a passada maneira de viver, despojeis do velho homem, que 
está viciado, conforme aos desejos enganosos . EFÉSIOS. 4:22.

Note que Paulo cita; este corpo “está” viciado, este é o desígnio da 
carne, ela sempre penderá para o mal. Um detalhe importante; não 
tente agradar a Deus em carne, pois esta sempre estará oposta as coisas 
espirituais.

Porquanto os desígnios da carne são inimizade contra Deus, pois não se 
sujeitam à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. ROMANOS. 8: 7.

DANDO A CONHECER A TUA POSIÇÃO

Quando Cristo morre na cruz, fomos crucificados juntamente com ele. 

E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e 
concupiscências. GÁLATAS 5: 24. 

O nosso salvo conduto é Cristo e este ressuscitado. Se o corpo 
pecaminoso esta morto, não se pode lançar culpa sobre nós. O sacrifício 
da cruz nos absolveu de qualquer condenação. Somente através deste 
evangelho, conseguimos amadurecimento, para viver a vida do Espírito. 
Faça morrer o terrenal, comendo essa palavra de graça. 
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PORQUE O DESEJO DA CARNE É CONTRA O 
ESPÍRITO, E O DO ESPÍRITO É CONTRA A 
CARNE.
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A luta que temos entre a carne e espírito é constante, somente o conhecimento do evangelho 
nos faz mais que vencedores. Recorde o estudo completando o verso no quadro abaixo.

Mas o _____________ 
sólido é para os que 
_______________ 

maturidade, os quais, 
em razão do costume, 

têm os sentidos 
______________ para 

discernir tanto o ______ 
como o _________. 
HEBREUS. 5: 14.
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