
vez? Já em Efésios 5:18 Paulo recomenda: “Não se 
embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas 
deixem-se encher pelo Espírito”.
Em I Coríntios 6:12 Paulo diz que “Tudo me é permitido, mas 
nem tudo convém. ‘Tudo me é permitido’, mas eu não deixarei 
que nada domine”. Perceba que em nenhum momento está 
sendo proibido o consumo da bebida, mas há uma ordem 
clara nas Escrituras em não permitir que nada, a não ser o 
Senhor  “domine” nossas vidas.
Precisamos entender que o que temos de mais importante 
na nossa vida é a salvação em Cristo e aqueles que entendem 
isso vivem em busca de fazer tudo para a glória de Deus. Em 
1 Coríntios 10:31 Paulo recomenda: “Assim, quer vocês 
comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo 
para a glória de Deus”. Se a bebida (vício e embriaguez) for te 
controlar, levar o irmão fraco na fé a pecar, causar brigas, 
contendas e outras situações ruins, de�nitivamente não se 
deve beber. Entretanto, cada um deve avaliar a si e pedir 
sabedoria ao Senhor para que em TUDO venhamos glori�car 
o seu nome. 
Concluo com apelo aos pais e aos jovens para que Deus dê a 
vocês pais sabedoria de ensinar seus �lhos a encontrar alegria 
verdadeira em Cristo e que tenham a oportunidade de 
mostrar a eles os limites nesta área. Se você é jovem, 
aconselho a usar a sua identidade cristã e domínio do Espírito 
para saber falar não quando necessário e que seu desejo seja 
desfrutar da alegria em pertencer ao Senhor, vivendo para Ele.
Obs.: Se for beber, lembre-se de tudo isso e lembre-se 
também da lei “Lei Seca” (nº 11.705/2008) que diz 
claramente “se beber não dirija”, pois além de ser proibido 
também é crime.
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ANOTAÇÕES

Introdução

1ª Incompatibilidade:
A Lei de Deus - 1Jo 3.4

2ª Incompatibilidade: A Obra e Pessoa de Cristo
Não há pecado - 1Jo 3.5;Tg 1.13

Para tirar pecados - 1Jo 3.5; Jo 1.29; Hb 9.26; 1Co 1.21-24; 
2Pe 2.22

3ª Incompatibilidade: A Obra e Pessoa de Cristo
O Estar em Cristo - 1Jo 3.6 



ANOTAÇÕES
Conclusão:  Não se engane   
1Jo 3.7   

 Saiba - 1Jo 3.10

4ª Incompatibilidade: O Propósito de Cristo
Propósito do Diabo - 1Jo 3.8 

Propósito de Cristo - 1Jo 3.8; Hb 2.14; 1Jo 3.7

5ª Incompatibilidade: O Propósito de Cristo
A Semente - 1Jo 3.9; 1Pe 1.23


