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Série Avivamento: Estamos em Guerra 
Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça 
contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o 
que quereis - Gálatas 5.16-17 

ESTUDO 
● O campo de batalha onde a guerra é orquestrada é a mente humana. Nossa batalha na                

mente é diária. Nosso maior inimigo somos nós mesmos.  
● Existe uma luta interior entre nossa carne e nosso espírito: Porque não faço o bem que quero,                 

mas o mal que não quero esse faço - Romanos 7.19 
 

● Precisamos conhecer o caminho que Jesus traçou: 
“Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a                     
todos os homens por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é                      
imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham                   
pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom                       
gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela                      
graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só                        
que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas                     
ofensas para justificação. 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. Pois assim como por uma só                      
ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre                      
todos os homens para justificação de vida.Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos                 
pecadores, assim pela obediência de um muitos serão” - Romanos 5.12-19 

 
Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente; o último Adão em espírito vivificante.                   
Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural; depois o espiritual. O primeiro homem, da terra, é terreno; o segundo                     
homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres; e, qual o celestial, tais também os celestiais.                      
E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial - 1 Coríntios 15.45-49. 

 
● Nós herdamos a natureza de Adão, já nascemos com essa natureza pecaminosa. Mas a bíblia               

nos apresenta um segundo Adão: Jesus, por quem fomos vivificados. 
 
● Homem natural: o homem sem Deus, o homem com espírito morto; o Homem carnal: o               

homem que conhece Jesus, mas ainda está no comando de sua própria vida, não deu               
continuidade no seu processo de santificação; o Homem espiritual: Cristo está no trono             
desse homem, aquele que vive pelo Espírito: 

Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:                     
adultério, fornicação, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões,            
heresias, Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como                
já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus - Gálatas 5.18-21. 
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● Nós só temos essa oportunidade de se aproximar de Deus e conhecê-lo porque um dia Jesus                

foi morto para que pudéssemos nascer de novo e ter uma nova vida:  
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o                     
reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no                  
ventre de sua mãe, e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e                      
do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é                         
espírito.Não te maravilhes de te ter dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua                      
voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai; assim étodo aquele que é nascido do Espírito” - João 3.3-8. 

 
● Evidências do novo nascimento,  

“aquele que antes de nascer de novo tinha um comportamento que não tem mais e hoje anuncia a fé”: “Mas somente                     
tinham ouvido dizer: Aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía” - Gálatas 1.23 

 
● Precisamos alinhar nossa mente e corpo ao nosso Espírito que foi recriado no novo              

nascimento:  
“E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente                     
conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo” - 1 Tessalonicenses 5.23. 
 
Como caminhar em vitória: 

● Arrependimento genuíno e sincero. O arrependimento é diário:  
“Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do                 
refrigério pela presença do Senhor” - Atos 3.19 

● Submeter-se à vontade de Deus:  
“Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na carne, vivo-a                        
pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim” - Gálatas 2.20 

● Consagre seu corpo ao Senhor todos os dias. Crucifique a carne e não ande sozinho. 
● Renuncie tudo o que você julga que você tem. 

 

PERGUNTAS 
Por que nossas maiores guerras ocorrem na mente? 
Como podemos andar em vitória sobre a nossa carne? 
Como podemos refletir no nosso comportamento que nós temos uma nova vida em Jesus? 
Por que é tão importante alinharmos nossa alma/corpo ao espírito?  
Será que estamos sendo mais carnais ou mais espirituais? 
Por que é tão importante andarmos juntos? 

BETHEL NEWS 
12 de abril – 31 de maio: 50 DIAS DE JEJUM E ORAÇÃO | Direção desta semana: Retirar a janta  
Tadel Online - Terça-feira - 19h30. 
Células Online (Quarta e Quinta) 

 


