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Introdução 



Nem um, nem outro... 



Foi para a liberdade que 
Cristo nos libertou. 

Portanto, permaneçam 
firmes e não se deixem 

submeter novamente a um 
jugo de escravidão. 

Gl 5.1 



Irmãos, vocês foram chamados 
para a liberdade. Mas não 
usem a liberdade para dar 

ocasião à vontade da carne; 
pelo contrário, sirvam uns aos 

outros mediante o amor.   

Gl 5.13 



Qual o problema conosco? 



Pois a carne deseja o que é 
contrário ao Espírito; e o 

Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em conflito 

um com o outro, de modo 
que vocês não fazem o que 

desejam.   
Gl 5.17 



Carne 



Ora, as obras da carne 
são manifestas: 

imoralidade sexual, 
impureza e 

libertinagem;  

Gl 5.19 



20 idolatria e feitiçaria; 
ódio, discórdia, ciúmes, 

ira, egoísmo, dissensões, 
facções 21 e inveja; 

embriaguez, orgias e 
coisas semelhantes...  

Gl 5 



Espírito 



22 Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, 
fidelidade, 23 mansidão e 
domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei.  

Gl 5 



Como vencer esta batalha? 



Viver no Espírito 



Por isso digo: vivam 
pelo Espírito, e de 

modo nenhum 
satisfarão os desejos 

da carne.  
Gl 5.16 



Ora, as obras da carne 
são manifestas: 

imoralidade sexual, 
impureza e 

libertinagem;  
Gl 5.19 



20 idolatria e feitiçaria; 
ódio, discórdia, ciúmes, 

ira, egoísmo, dissensões, 
facções 22 Mas o fruto 

do Espírito é....  
Gl 5 



Crucificar a carne 



Os que pertencem a 
Cristo Jesus 

crucificaram a carne, 
com as suas paixões e 

os seus desejos. 
Gl 5.24 



24 Pela fé Moisés, já adulto, 
recusou ser chamado filho da 

filha do faraó, 25 preferindo 
ser maltratado com o povo de 
Deus a desfrutar os prazeres 

do pecado durante algum 
tempo.  

Hb 11 



Jesus dizia a todos: Se 
alguém quiser 

acompanhar-me, negue-
se a si mesmo, tome 

diariamente a sua cruz e 
siga-me. 

Lc 9.23 



Mas, se vocês são 
guiados pelo 

Espírito, não estão 
debaixo da lei.   

Gl 5.18 



Se vivemos pelo 
Espírito, andemos 

também pelo 
Espírito. 

Gl 5.25 



Conclusão: 
Como isso me afeta? 



e inveja; embriaguez, orgias e 
coisas semelhantes. Eu os 
advirto, como antes já os 

adverti, que os que praticam 
essas coisas não herdarão o 

Reino de Deus.  

Gl 5.21 



Por isso digo: vivam 
pelo Espírito, e de 

modo nenhum 
satisfarão os desejos 

da carne.  
Gl 5.16 



Pois a carne deseja o que é 
contrário ao Espírito; e o 

Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em conflito 

um com o outro, de modo que 
vocês não fazem o que 

desejam.  
Gl 5.17 



18 Mas, se vocês são guiados 
pelo Espírito, não estão 

debaixo da lei. 19 Ora, as obras 
da carne são manifestas: 

imoralidade sexual, impureza 
e libertinagem;  

Gl 5 



idolatria e feitiçaria; 
ódio, discórdia, 

ciúmes, ira, egoísmo, 
dissensões, facções 

Gl 5.20 



e inveja; embriaguez, orgias e 
coisas semelhantes. Eu os 
advirto, como antes já os 

adverti, que os que praticam 
essas coisas não herdarão o 

Reino de Deus.  

Gl 5.21 



22 Mas o fruto do Espírito é 
amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, 
fidelidade, 23 mansidão e 
domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei.  

Gl 5 



24 Os que pertencem a Cristo 
Jesus crucificaram a carne, 
com as suas paixões e os 

seus desejos. 25 Se vivemos 
pelo Espírito, andemos 
também pelo Espírito. 

Gl 5 


