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Gal 5:16-21
Revisão
Os frutos da carne estão na vida daqueles que não herdarão o Reino de Deus. A
lista sobre os frutos da carne, não é exaustiva, uma vez que no vers. 21 é dito “coisas
semelhantes a estas” (Rm 1.18-32; ICo 5.9-11; 6.9; 2Co 12.20,21; Ef 4.19; 5.3-5; Cl
3.5-9; lTs 2.3; 4.3-7; lTm 1.9,10; 6.4,5; 2Tm 3.2-5; Tt 3.3,9,10)
A unidade na Igreja, só é possível pela obra sobrenatural produzida pelo Espírito
Santo em nossas vidas - o fruto do Espírito. O homem natural produz apenas obras da
carne. “Carne” (vers 17) neste contexto, a palavra não significa o corpo, como sede
do pecado.
Os pecados mencionados nas "obras da carne" são pecados espirituais. "Carne" é
"a natureza inteira do homem, seu senso e razão, sem o Espírito Santo". O filho de
Deus tem habitado em si o Espírito Santo, e Ele (E.S.) é a fonte da nova vida, o que
explica o motivo dessa "guerra irreconciliável" sobre a qual fala este versículo. Parece
que Paulo dizia: "Não tendes prova clara da presença desses dois antagonistas em
vosso coração? De que outra maneira podeis explicar o fato que nem sempre
obedeceis aos ditames da consciência?". Certamente há conflito interior! Pelo fato
do crente não estar vivendo mais debaixo da Lei, esta não o condena e nem
constrange, mas agora o salvo em Cristo é docemente constrangidos pelo Espírito
que o faz cumprir a vontade de Deus.
Abordaremos a seguir mais sobre as obras da carne de forma sistemática.

As obras da carne Gal 5:19- 21
As obras da Carne estão divididas em:
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1. Obras sensuais da carne (impureza, prostituição e lascívia),
2. Obras religiosas (idolatria e feitiçarias);
3. Obras emocionais da carne (inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias,
dissensões, facções e inveja); e
4. Obras imoderadas da carne.

Obras Imoderadas da carne.
No estudo a seguir, são dois os pecados que envolvem trans-gressões ligadas as
obras imoderadas da carne. Os pecados pessoais. “...bebedices, glutonarias e coisas
semelhantes a estas...” (5.21b). Esses dois últimos pecados têm a ver com a
intemperança ou o abuso e a falta de domínio próprio na área obvia de comida e
bebida. As palavras ocorrem novamente em Rm 13.13 e 1Pe 4.3.
Bebedices.
A palavra grega traduzida por “bebedices”, refere- se à pessoa que se embriaga
na busca de sensualidade ou prazer. Desde o mundo antigo, a bebedice trata-se de
um vício comum. Gregos bebiam mais vinho do que leite. Até as crianças bebiam
vinho.
A embriaguez, contudo, transforma homens em feras.
Há advertências quanto erro no consumo do vinho, expondo as consequências
do uso imoderado do mesmo. Prov 23:30-35, essa passagem menciona como o
excesso entorpece os sentido dos profundamente infelizes.
Embriagar-se é pecado pelo fato da pessoa deixar de ser conduzida, guiada,
orientada pelo Espírito Santo e ser orientada pelo álcool. Ef 5:18.
Glutonarias.
“Glutonarias”, quando nos deparamos com esta palavra, o que naturalmente
vem a mente é que o termo diz respeito a comida simplesmente. Porém a ideia é
mais profunda, refere-se a uma busca desenfreada pelo prazer, seja em relação à
comida ou a qualquer prazer, inclusive a palavra pode ser também traduzida também
por “orgias” como em 1Pe 4.3.
O termo tem uma história interessante, está diretamente relacionado a
atitudes de um grupo de amigos que acompanhavam o vencedor nos jogos depois de
sua vitória que dançavam, riam e cantavam suas canções. Também descreve os
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grupos de devotos de Baco, o deus do vinho. É o tipo de diversão que se degenera
em licenciosidade.

Reflexão
Um crente pode cair em semelhantes práticas do mal se andar de acordo com
a carne. A inclusão da lista nesta carta de Paulo, retrata a real possibilidade do hábito
pecaminoso na vida de um cristão. Logo o que é proposto vem com peso de
autoanalise e profunda reflexão para mudança.

Aqueles que praticam (vers. 21) tais coisas, estarão fora da santa cidade de
Deus que virá (ver Ap 22.15).
As obras da carne envolvem uma labuta árdua, maçante, inútil, que no fim
produz os salários daquela morte que é a contraria a da vida eterna (Rm 6.23).

O julgamento para os que vivem na carne
"... a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam” (Gl 5.21c e I Co. 6:9,10).
Paulo não está falando de um ato pecaminoso, mas sim do hábito de pecar.
Aqueles que praticam o pecado não herdarão o Reino de Deus. Aqueles que vivem na
prática do pecado e não se deleitam na santidade nem mesmo encontrariam
ambiente no céu.
Os filhos da luz precisam condenar as obras infrutíferas das trevas (Ef 5.11).
Precisamos não ser cúmplices e reprová-las, ou seja, desmascarar o que elas são,
trazendo-as para a luz.
As obras das trevas são indizivelmente más (Ef5.12). A indústria pornográfica e
os estúdios de Holywood fazem grande sucesso porque promovem o proibido,
escancaram o que é sujo e podre.
O pecado não pode ficar oculto diante da luz (Ef 5.13). Ef 5:14 é uma conclusão
natural, a nossa condição anterior em Adão é vividamente descrita em termos de
sono, de morte e de trevas. Cristo liberta-nos de tudo isso. A conversão não é nada
menos do que desper-tarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos
trazidos das trevas para a luz de Cristo.
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Flores colhidas são uma boa ilustração de homens que fazem coisas boas e
mesmo assim, com sua beleza estão espiritualmente mortos. Uma flor que
desbrocha, embora tenha sido cortada, está viva ou morta? No início ela é bonita e
tem cheiro bom. Junto com outras flores pode até ornar a casa, igreja ou evento.
Parece estar viva; tem utilidade, mas na verdade está morta pois foi separada da vida
que estava na planta que a produziu.
1) Há algum pecado não é um simples “acidente”, mas um hábito em sua vida?
Rom 6:6
2) Flores cortadas, vida nova e eterna, somente Deus é capaz de dar a todos os
que creem em Jesus Cristo como Senhor. (Jo3:16;Lc 19:10; Jo 3:36; Rm 5:8; Rm
8:31; 1Jo 4:9; 1Jo 5:10)
3) Não existe auto ajuda - Jo 15:5 "Eu sou a videira; vocês são os ramos. Se
alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma.”

Mais sobre o assunto: Instituto Bíblico Igreja Batista Maanaim - Seg às 20h.
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