
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de 

sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 

www.google.com.br;www.youtube.com.br 

  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra da música escolhida em quantidade que dê   para 

distribuir para todos os membros da célula. Líder surpreenda os membros de sua célula trazendo os 

cânticos que eles mais gostam. Se você tiver outro auxiliar peça a ele para fazer 

Gl 5.16-25 

 Considerações que precisamos fazer sobre a vida na carne e a vida no Espírito: 
1. A vida do cristão não é sem luta (vv.16,17) 

 Há um conflito; uma guerra brutal. 
 Não é porque você se converteu que a luta contra o pecado acabou. Na verdade, ela está apenas 

começando. A luta será constante 
 A luta só existe para o Cristão. Se você está em batalha, isso é bom sinal 

“O sinal de que o Espírito Santo habita em você não é que você não tem mais desejos maus, 
mas sim que você odeia esses desejos e luta contra eles” 

2. A única forma de vencermos a carne é andando no Espírito (vv. 18,25,16) 
 Assim como nossa conversão foi uma obra inteiramente do Espírito, assim também nossa 

caminhada Cristã é uma obra dele. Só podemos vencer o pecado se estivermos vivendo no 
Espírito 

 Não há solução humana para vencermos o pecado (v.18) 
o Imposição de regras, terapia, métodos, pactos, compromissos, promessas não 

funcionam 
o Deus tem um padrão muito alto, o Diabo é um inimigo muito forte e a carne é muito 

poderosa 

Gl 3.3 “Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais, agora, vos aperfeiçoando na 
carne?” 

 A luta contra a carne é grande, mas o Espírito nos capacita; ele vence por nós 
 Ele é que nos guia. Como uma locomotiva puxa os vagões 

3. É possível saber se você está vivendo pelo espírito ou na carne (vv.19-24) 
 As obras da carne são evidentes (v.19) e estão divididas em 4 grupos (vv.20,21): 

o Sexual: imoralidade, impureza, indecência 
o Adoração a Deus: idolatria e feitiçaria 
o Vícios sociais: ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja 
o Vida dissoluta: bebedeiras e orgias 

 Os que são de Cristo crucificaram a carne (v.24) e o Espírito produz neles o seu fruto (vv.22,23) 

 

4. Consequência de se viver na carne: não herdar o reino dos céus (v.21) 

 

Andando no Espírito 

Pr Reuel Martinez 

Culto do dia 24/01/18 

http://www.google.com.br;www.youtube.com.br/


 A solução para vencermos a carne é andar no Espírito 

Perguntas que surgem: 

1. O que é andar no Espírito? 
 É ter um padrão de vitória sobre o pecado. É produzir o fruto do Espírito (vv.22,23) 
 Andar: Indica constância; hábito. Sinônimo de viver. 

2. Consequência de se andar no Espírito? Não satisfazer os desejos da carne (v.16)  
3. Como andar no Espírito? Permitindo que nossa mente seja trabalhada por Ele 

 Constantemente lendo a Bíblia e orando, para que nossa mente se torne espiritual 

Sl 119.11: “Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti” 

 Em nossa luta contra a carne e o pecado, não podemos manter o foco na carne, mas sim em 
Deus. É Ele quem vence o pecado em nós 

 

Conclusão 

A luta do cristão contra a carne é intensa e sempre existirá. Você não vence o pecado na sua vida por sua 
própria força. O Deus que habita em você por meio do Espírito é quem vence o pecado na sua vida e a carne. 
Por isso, precisamos viver pelo Espírito; assim, jamais satisfaremos os desejos da carne. 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem à 

vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários 

 

 

 

 



 


