
desejo de fazer o que é bom, mas não consigo 
realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, 
mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo 
fazendo” (Rm 7.18,19). Paulo deixa mais uma vez 
claro aqui que além deste sistema que trabalha 
para nos seduzir e arrastar, é importante a 
consciência constante de que um dos maiores 
inimigos desta batalha somos nós mesmos, com 
nossa natureza caída e um coração corrompido, 
totalmente inclinado para o que é mal.

Como temos encarado esses combates? Seria 
tolice em meio a um campo de batalhas andarmos 
desatentos, menosprezarmos os inimigos, não nos 
prepararmos devidamente para o combate e 
lutarmos de qualquer maneira. O escritor de 
Hebreus nos exorta ao dizer: “Na luta contra o 
pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de 
derramar o próprio sangue” (Hb 12.4).

Á luz das Escrituras, se quisermos viver uma 
vida de vitórias, é necessário buscar ao Senhor em 
todo o tempo, guardar em nossos corações a sua 
Palavra (Sl 119.9), viver na dependência do 
Espírito (Gl 5.16) e então “combatermos o bom 
combate da fé” (1Tm 6.12).

Que vivamos uma vida de vitórias!!!

Vivemos em uma sociedade em constante 
processo de mudanças, seguindo o seu curso 
natural, sendo regida por um sistema totalmente 
corrompido, distante de Deus, dos Seus valores e de 
Sua vontade. Uma sociedade que vive para 
satisfazer as vontades da carne, que segue os 
próprios desejos e pensamentos (cf. Ef 2.2-3) e que 
intenciona nos fazer conformar aos seus padrões. É 
neste sistema que estamos inseridos e onde vários 
combates são travados pelos �lhos de Deus, em 
especial, por aqueles que almejam andar de 
maneira que agrade ao Senhor.

O apóstolo Paulo nos chama à consciência 
desta realidade de combates, ao dizer que “a carne 
deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o 
que é contrário à carne. Eles estão em con�ito um 
com o outro, de modo que vocês não fazem o que 
desejam” (Gl 5.17). O principal campo de batalha 
está dentro de nós mesmos. Inevitavelmente isso 
envolve lidar com alguns combates diariamente, 
através dos quais a nossa fé é provada e temos a 
oportunidade de sermos lapidados pelo Senhor.  
Lutamos contra o egoísmo, a desonestidade, a 
imoralidade, o individualismo, o amor ao dinheiro, e 
a lista não para aqui, pois a lista é grande.

Ao lidar com suas lutas, Paulo também 
compartilha dos seus sentimentos, percepções e 
suas angústias. Ele diz: “Sei que nada de bom habita 
em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o 
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