Casas Abertas
Estudos Diversos
Obras Sensuais da Carne
A vida é um campo de batalha onde os desejos da carne militam contra a
vontade do Espírito. Entenda a natureza dessa batalha interior. “Porque a carne
milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si;
para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer”.
Gal 5:16 Digo, porém: Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência
da carne.
O cristão precisa desenvolver a vida espiritual. O equilíbrio espiritual precisa
ser desenvolvido de tal forma que o mundo passe a sentir em nós verdadeiros
cidadãos do Reino de Deus. Caso contrario o cristão pode ser dominado pelo desejos
do pecado, que nada mais são do que as “concupiscências da carne” Rom 6:12
Andai no Espírito - É imperativo, andar aqui significa caminhar, progredir;
fazer bom uso das oportunidades. Isto requer uma atenção especial e sempre
vigilante
É impossível o ser humano manter uma comunhão com Deus enquanto não
tiver modificado o seu caráter e por seguinte também é impossível sem a atuação do
Espírito Santo. Se desejamos ter o caráter do Senhor Jesus Cristo, precisamos do seu
Espírito, pois Ele (o Espírito) neste ofício, se empenha para formar em nós a imagem
de Deus, que fora destruída desde a expulsão do Jardim do Éden.
TER A IMAGEM DE DEUS - é imperiosa a necessidade de mantermos a nossa
carne sepultada:
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● Rom 12:1 Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se
ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus; este é o culto racional
de vocês.
● Col 3:5 Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de
vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que
é idolatria.
● Gal 5:17 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.
Muita das vezes quando o Cristão cai em Pecado a primeira reação é reiniciar
a leitura da Bíblia e orar, o que naturalmente é correto. Entretanto, é preciso muito
mais do que isso para se vencer.
É necessário, antes de tudo, manter atitudes Cristãs. O Espírito Santo jamais
nos impedirá de produzir obras da carne, mas nos alerta no momento preciso,
quando da manifestação das paixões desenfreadas da carne.
Concupiscência - I Jo 2:16 Forte e continuado desejo de fazer ou de ter o que
Deus não quer que façamos ou tenhamos. É um desejo intenso, uma vontade quase
incontrolável. A carne gera este tipo de desejo e é sempre contra nós, é sempre
contra o Espírito Santo, que habita em nós. Paulo recomenda a fugir.

Quais são as obras da carne?
As obras da Carne são: Obras sensuais da carne, obras religiosas, obras
emocionais da carne e obras imoderadas da carne.

Obras sensuais da carne.
Obras sensuais da carne é o ato ou costume que fere a pureza e a moral;
indecência (1Co 5.1, RA).
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●

prostituição, fornicação - apresentada sempre nos sentido de

relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo,
relação sexual com animais etc. relação sexual com parentes próximos; Lv 18,
relação sexual com um homem ou mulher divorciada; Mc 10.11-12.
●

impureza - No sentido moral. Uma impureza proveniente de

desejos sexuais, luxuria, vida devassa e de motivos impuros.
●

Lascívia - A luxúria desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia,

libertinagem, caráter ultrajante impudência, desaforo, insolência.

Reflexão
1)

Como vencer a batalha interior? “Digo, porém: andai no Espírito e

jamais satisfareis à concupiscência da carne” (5.16). A “carne” representa o
que somos por nascimento natural, e o “Espírito”, o que nos tornamos pelo
novo nascimento, o nascimento do Espírito. A carne tem desejos ardentes que
nos arrastam para longe de Deus, pois os impulsos da carne são inimizade
contra Deus. Os desejos da carne levam à morte. A palavra grega epithumia,
traduzida por “concupiscência”, é geralmente usada no sentido de ansiar por
coisas proibidas. A única maneira de triunfar sobre esses apetites é andar no
Espírito. Se alimentarmos a carne, fazendo provisão para ela, fracassaremos
irremediavelmente. Porém, se andarmos no Espírito, jamais satisfaremos esses
apetites desenfreados da carne.
2)

Fomos salvos da condenação e do poder do pecado, mas não

ainda da presença do pecado. No nosso coração ainda se trava uma guerra
sem pausa, o conflito permanente entre a carne e o Espírito. Eles são opostos
entre si. Alimentar, portanto, a carne é ultrajar, entristecer e apagar o Espírito.
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Precisamos sujeitar nossa vontade ao Espírito em vez de entregar o comando
da nossa vida à carne.
3)

Há algum pecado de imoralidade dominando sua vida? Confesse

seu pecado a um irmão maduro na fé ou a um pastor, e de forma discreta e
sigilosa o pecado será vencido a luz da Palavra de Deus segundo o Espírito
Santo!

Mais sobre o assunto: Instituto Bíblico Igreja Batista Maanaim - Segundas
feiras 20h às 22h.
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