
ESBOÇO A carne e o espírito

Leitura bíblica: Rm 1:9; 2:28-29; 7:17-18, 20-21; 8:4-6, 9-10, 13,
16; 12:11

I. O livro de Romanos está plenamente centrado na
vida e tem três partes:
A. A primeira parte fala sobre a redenção para a justifica-

ção, a segunda fala sobre a vida para a santificação e a
terceira fala sobre a edificação para o Corpo, que é
expresso como as igrejas locais.

B. Na parte que fala sobre a vida há dois termos chave para
a nossa vida cristã: a carne e o espírito.

II. Para vivermos pelo espírito mesclado, o Espírito
com o nosso espírito (Rm 8:16; 1Co 6:17), temos de ver
o que é a carne:
A. A carne é o corpo corrompido, poluído e transmutado:

1. O corpo do homem originalmente era puro, mas,
mediante a queda do homem, Satanás injetou-se no
homem e o corpo do homem se tornou a carne (Gn
3:6; Rm 7:18a).

2. O nosso corpo é “o corpo do pecado” (6:6) e “o corpo
desta morte” (7:24); o corpo do pecado é muito ativo
e forte em pecar contra Deus e o corpo desta morte é
fraco e impotente em agir para agradar a Deus
(v. 18).

3. Enquanto vivermos, até ao dia da nossa redenção, o
corpo do pecado e da morte estará sempre conosco
(cf. Rm 8:23).

4. A palavra carne se refere ao nosso ser caído; o
homem é totalmente carne, porque o ser caído, hoje,
está sob o domínio da carne caída (Rm 3:20; Gn
6:3a).

B. A carne é “o local de reunião” do pecado, da morte e de
Satanás e uma composição dos três; a carne é um caso
perdido e nunca poderá ser melhorada (Rm 7:17-18, 21;
cf. Jo 17:15).

C. A carne está em inimizade contra Deus, não está sujeita
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à lei de Deus e nunca pode agradar a Deus (Rm 8:7-8).
D. O pecado é o próprio Satanás como “o mal” em nossa

carne (Jo 17:15; Rm 7:21):
1. “O mal” é a vida, a natureza e o caráter malignos do

próprio Satanás que é o pecado que habita em nós;
quando esse pecado está latente no nosso interior, é
meramente o pecado, mas quando se levanta em nós
por querermos fazer o bem, torna-se “o mal”.

2. O pecado pode enganar-nos,matar-nos (v.11), reinar
em nós, ou seja, ter domínio sobre nós (6:12, 14) e
fazer coisas contra a nossa vontade (7:17, 20); todas
essas atividades mostram que o pecado é uma pes-
soa viva.

3. O pecado é a natureza maligna de Satanás, o ma-
ligno, que, tendo-se injetado no homem mediante a
queda de Adão, tornou-se agora a própria natureza
pecaminosa que habita, age e trabalha no homem
caído (cf. Mt 16:22-23).

4. Em Gálatas 2:20 Paulo diz: “Já não sou eu quem
vive, mas Cristo vive em mim”; em Romanos 7:17,
ele diz: “Já não sou eu (…), mas o pecado que habita
em mim”, o que mostra que o pecado é outra pessoa
no nosso interior.

5. Em nossa carne não habita bem nenhum, porque
Satanás como o pecado possui a carne e apossou-se
totalmente dela (Rm 7:18a).

III. Por amor à Sua economia, Deus na Sua sabedoria e
soberania usa a nossa carne pecaminosa e feia para
nos forçar a voltar ao espírito, a fim de que ganhe-
mos mais do Espírito para o Seu edifício pelo cresci-
mento de Deus em nós (Cl 2:19; Zc 4:6):
A. Ou estamos no espírito ou na carne; não há um terceiro

lugar onde possamos estar; o crente é uma miniatura do
jardim do Éden: Deus como a árvore da vida está no
espírito;Satanás como a árvore do conhecimento está na
carne; e a mente está no meio (Rm 8:6).

B. Judicialmente, tanto Satanás como a nossa carne foram
condenados de uma vez para sempre na cruz (Rm 8:3; Jo
3:14; Hb 2:14; 2Co 5:21), mas Deus permitiu que a carne
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permanecesse em nós para nos ajudar e nos forçar a vol-
tar a Cristo em nosso espírito e para que não confiemos
mais na carne (Fp 3:3).

C. Sem a ajuda que a carne pecaminosa e feia nos presta,
não estaríamos tão desesperados para ganhar o Senhor
nem para que Ele fosse trabalhado em nós (Rm 8:6,13).

D. A nossa meta pode ser santidade, espiritualidade ou
vitória, mas a meta de Deus é trabalhar-Se em nós; fre-
quentemente quando estamos numa situação difícil,
estamos mais abertos ao Senhor e mais dispostos a nos
voltar para Ele e permitir que Ele Se trabalhe em nós
(Rm 8:28-29).

E. Se O buscarmos, até o composto pecaminoso da carne se
tornará uma ajuda para ganharmos o Senhor; porque
falhamos tantas vezes, ficamos desesperados por voltar
ao espírito e, assim, ganhamos mais do Espírito (cf. Êx
23:23, 29-30; Jz 2:21-3:4).

F. As nossas dificuldades, derrotas, fracassos e desilusões
nos forçam a ver que não há esperança para a carne; a
carne só é boa para nos forçar a voltar para Cristo no
nosso espírito, para nos pressionar a entrar no espírito,
para nos tornar desesperados a entrar no espírito e para
que vigiemos a fim de permanecer no espírito (Mt 26:41;
Ef 6:17-18).

G. O Senhor não se importa se temos uma vitória ou não; o
Senhor só se importa com uma coisa: que O ganhemos
como o Espírito (Fp 3:8; 2Co 3:17-18).

IV. O nosso espírito é um composto maravilhoso – com-
posto com Cristo, o Espírito e graça (2Tm 4:22; Rm
8:16; Gl 6:18):
A. Deus quer que andemos segundo esse maravilhoso espí-

rito composto (existir e viver, incluindo tudo o que dize-
mos e fazemos, segundo o espírito) (Rm 8:4; Fp 1:19; 1Co
6:17; cf. Êx 30:23-25).

B. Só as pessoas que andam segundo o espírito podem ser
membros adequados para a edificação de uma igreja
local; se não tivermos tal andar, mais cedo ou mais tarde
nos tornaremos um problema para a nossa igreja local
(Gl 5:16-26).
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C. Romanos revela que tudo o que somos, tudo o que faze-
mos e tudo o que temos deve ser no espírito; isso nos pre-
servará da vaidade da religião (Rm 1:9; 7:6; Fp 3:3):
1. A realidade de todas as coisas espirituais depende

do Espírito de Deus e o Espírito de Deus está em
nosso espírito; portanto, a realidade de todas as
questões espirituais depende do nosso espírito, não
depende de mais nada além dele (Rm 8:5-6, 9-11).

2. Tudo que está em nós é vaidade, a menos que seja
“interiormente”, no nosso espírito, não “exterior-
mente”, na carne (Rm 2:28-29; 8:4, 10, 13; 12:11).

3. Tudo o que Deus é para nós está em nosso espírito
(8:16; 2Tm 4:22).

D. Deus reservou o espírito humano para o Seu propósito
(Zc 12:1; Pv 20:27).

E. O nosso espírito hoje é a verdadeira Betel, a casa de
Deus e a porta do céu; quando nos voltamos ao nosso
espírito, estamos no terceiro céu (Ef 2:22; Gn 28:12, 17,
19).

F. Quando estamos no nosso espírito,estamos no Santo dos
Santos, tocando o trono da graça e sendo sustentados
por Cristo para viver uma vida celestial na terra (Hb
10:22a; 4:16).

G. Em nosso espírito podemos vencer o mundo e o maligno
não pode nos tocar;a única maneira de vencer Satanás é
permanecer na torre alta do nosso espírito regenerado
(1Jo 5:4, 18; Jo 3:6; 14:30).

H. O nosso espírito é vida, porque Cristo como o Espírito
que dá vida Se dispensou ao nosso espírito (gr. zoe) (Rm
8:10).

I. O nosso espírito é o lugar da unidade;só podemos ser um
se adorarmos a Deus no nosso espírito, que é a Jerusa-
lém de hoje (Jo 4:23-24; Sl 133).

J. Cristo, a comida celestial e espiritual, está em nosso
espírito, e nós temos de O comer para ser o Seu testemu-
nho e crescer Nele para a edificação do Seu Corpo (Jo
6:57, 63).
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DIA 1 Leitura de Hoje

O nosso corpo, que contém o nosso ser interior, foi criado como um
vaso puro, limpo e bom. No entanto, um dia o inimigo de Deus veio e
injetou-se no homem usando a forma de o homem comer. O homem
comeu da árvore do conhecimento e a realidade dessa árvore entrou no
corpo físico do homem. Nesse momento, um elemento estranho entrou
no corpo do homem. O corpo do homem era originalmente puro, mas,
desde que Satanás se injetou no homem,ao corpo do homem foi adicio-
nado outro elemento,um elemento estranho,e o corpo tornou-se carne.
Assim, a carne tem dois elementos: um elemento criado por Deus e
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Suprimento Matinal

Rm
8:6

Pois a mente posta na carne é morte,mas a mente posta
no espírito é vida e paz.

16 O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que
somos filhos de Deus.

1Co
6:17

MasaquelequeseuneaoSenhoréumsóespíritocomEle.

O livro de Romanos está plenamente centrado na vida e tem,
principalmente, três partes. A primeira parte fala sobre a reden-
ção, a segunda fala sobre a vida e a terceira fala sobre a edificação,
isto é, a vida da igreja. No meio, entre a redenção e a edificação,
temos a vida. A vida está no centro.

O termo vida pode ser muito familiar para muitos cristãos, mas
não muitos podem definir ou compreender o que a vida é verdadei-
ramente na sua experiência. Falar doutrinariamente sobre vida é
fácil,mas dizer alguma coisa sobre vida no que se refere à experiên-
cia é difícil.Nestas mensagens temos o encargo de ver o que é a vida
no que se refere à nossa experiência.

Na parte de Romanos que fala sobre a vida há dois termos
chave: a carne e o espírito. Os cristãos, normalmente prestam aten-
ção apenas ao Espírito Santo, não ao espírito humano. Temos,
porém, de ver que aqui o espírito humano é mais prático do que o
Espírito Santo. Há duas coisas que são cruciais para a verdadeira
experiência de vida: a carne e o espírito. Do lado negativo, temos de
conhecer a carne. Do lado positivo, temos de experimentar o nosso
espírito humano, que foi mesclado com o Espírito divino (Rm 8:16;
1Co 6:17). (The Flesh and the Spirit, p. 7)

outro elemento,o elemento que é o próprio Satanás.Esse elemento não
é apenas algo maligno de Satanás ou injetado por Satanás. Esse ele-
mento é o próprio Satanás maligno. (…) Uma coisa estranha, uma
coisa que não pertence à criação de Deus, entrou no corpo do homem
que foi criado por Deus. Todos os ensinos éticos e morais da religião e
cultura humanas nunca tocam esse ponto, porque não têm a revelação
acerca da carne do homem. As Escrituras mostram que a carne é o
nosso corpo poluído e transmutado.

Não é possível a carne de alguém ser boa. (…) Você pode ser um
santo, mas ainda tem a carne. Nossa carne está corrompida com o pró-
prio Satanás. A carne é o corpo corrompido, transmutado. Precisamos
que o nosso corpo exista, mas ele é caído, foi transmutado, corrompido e
poluído.O nosso corpo hoje é a carne.(TheFlesh and theSpirit,pp.8-9)

Satanás é a fonte do pecado. (…) O pecado é a natureza de Satanás
injetada no homem. (…) Satanás como pecado está em nossa carne,
em nosso corpo caído, contaminado. Romanos 7:18 diz: “Porque eu sei
que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum”.
Quando Deus criou o homem, Ele o criou com um corpo que era puro.
Mas quando Satanás injetou-se como pecado para dentro do corpo do
homem, o corpo se tornou corrompido. Por isso, na Bíblia o corpo
humano é chamado de carne.

Em nossa carne, somos um com Satanás, pois a carne é o lugar de
habitação de Satanás no homem. No mesmo princípio, nosso espírito
é o lugar de habitação do Senhor. Uma pessoa salva é, um tanto, com-
plicada, porque Satanás como pecado está em sua carne e o Senhor,
como o Espírito que dá vida, está em seu espírito.

Satanás, o pecado e a carne estão juntos. Quando Satanás injetou
sua natureza maligna para dentro do homem, ele se tornou o pecado
no homem. Quando a natureza do pecado foi injetada para dentro do
corpo do homem, o corpo foi mudado em carne. Por isso, Satanás, o
pecado e a carne estão mutuamente relacionados dentro do homem.Se
quisermos vencer Satanás e reinar em vida sobre ele,precisamos reco-
nhecer que Satanás como pecado habita em nossa carne. (Estudo-Vida
de Romanos, pp. 615-616)
Leitura adicional: The Flesh and the Spirit, cap. 1; Estudo-Vida de Ro-

manos, mens. 49
Iluminação e inspiração:

221 SEMANA 11 — DIA 1



DIA 2 Leitura de Hoje

Romanos 8:2 fala da lei do pecado e da morte; uma lei para essas
duas coisas. Isso prova que o pecado e a morte são, de fato, um. O ver-
sículo 6 diz que a mente posta na carne é morte. Onde a carne está, a
morte também está. Romanos 8:3 fala da semelhança da carne do
pecado.A carne e o pecado são um.Temos de ver que o pecado,a morte
e a carne são três em um. Onde o pecado está, a morte também está e
onde a carne está, o pecado também está. O pecado acompanha sem-
pre a morte e a carne acompanha sempre o pecado. Os três nunca
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Suprimento Matinal

Rm
6:6

Sabendo isto: que foi crucificado com Ele o nosso velho
homem para que o corpo do pecado seja anulado, e não
mais sirvamos o pecado como escravos.

7:24 Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo
desta morte?

8:2 Porque a lei do Espírito da vida me livrou, em Cristo
Jesus, da lei do pecado e da morte.

O corpo do pecado é o corpo habitado, ocupado, corrompido, pos-
suído,utilizado e escravizado pelo pecado,de modo que pratica atos
pecaminosos. O corpo do pecado é muito ativo e está cheio de força
para cometer pecados e é diferente de “o corpo desta morte” men-
cionado em 7:24 que é fraco e não tem poder no que diz respeito às
coisas de Deus. O corpo do pecado não é a pessoa pecadora, é o ins-
trumento pecador utilizado pelo velho homem para expressar-se
cometendo pecados, fazendo com que o corpo do pecado se torne a
carne. Portanto, o corpo do pecado neste versículo e a carne de
pecado em 8:3 referem-se à mesma coisa. (Rm 6:6,nota de rodapé 4)

Em Romanos 6:6, o nosso corpo caído é chamado “o corpo do
pecado”.Aqui é chamado “o corpo desta morte”.O corpo do pecado é
forte em pecar contra Deus,mas o corpo desta morte é fraco em agir
para agradar a Deus. O pecado dá força ao corpo caído para pecar,
enquanto a morte enfraquece e incapacita totalmente o corpo cor-
rompido, de modo que não consegue guardar os mandamentos de
Deus. (Rm 7:24, nota de rodapé 2)

podem separar-se uns dos outros. Se tiver um, você tem os três. Se
tiver morte, tem o pecado. Se tiver o pecado, tem a carne. Se tiver a
carne,pode ter a certeza que tem o pecado e a morte.Os três são um.

Pecado é outro nome que designa Satanás.O pecado anda junto com
a morte e Satanás é aquele que tem o poder da morte, como é mencio-
nado em Hebreus 2:14. Agora podemos ver estas três coisas: o pecado, a
morte e Satanás. Elas estão todas juntas na carne. A carne é o “local de
reuniões” do pecado, da morte e de Satanás. Eles reúnem-se sempre
aqui e têm uma reunião tão longa que nunca se vão embora. Muitos de
nós vão às reuniões da igreja no local de reuniões da igreja. Satanás
também tem um local de reuniões. O local de reuniões de Satanás é a
nossa carne. Gostaria de ver Satanás? Apenas vá à sua carne. Satanás
está lá. Satanás está sempre na carne com o pecado e a morte.

Temos de ver como a carne é má. Primeiro, a carne é inimiga de
Deus. Segundo, a carne não está sujeita à lei de Deus. Ela está sem-
pre em rebelião com a lei de Deus. Terceiro, a carne é incapaz de se
sujeitar à lei de Deus (Rm 8:7). Ela tem uma natureza que não pode
estar sujeita à lei de Deus. Assim, não devemos tentar fazer o bem
pela nossa carne, porque ela não pode estar sujeita à lei de Deus.
Quarto, a carne nunca pode agradar a Deus (v. 8).

Segundo Gálatas, temos de crucificar a carne (5:24), mas Paulo
disse em Romanos que, primeiro, temos de ver que há tal coisa cha-
mada carne. Até mesmo agora temos a carne, que é o corpo transmu-
tado, poluído e corrompido interiormente. A carne está repleta de
Satanás,pecado e morte.A carne,Satanás,o pecado e a morte são um.
Não devemos pensar que temos alguma coisa boa nem que temos a
possibilidade de ser bons. Temos de ser iluminados para ver que a
nossa carne é feia. Temos de condená-la, não tentar melhorá-la.
Alguns cristãos são enganados porque pensam que depois de serem
salvos, a carne pode ser restaurada. No entanto, Deus, nunca pode
restaurar a carne. A nossa carne é um caso perdido. Não devemos ter
nenhuma expectativa positiva acerca da carne. Temos de ver que a
carne é o pecado. (The Flesh and the Spirit, pp. 9-10, 12-13)

Leitura adicional: The Flesh and the Spirit, cap. 1

Iluminação e inspiração:
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DIA 3 Leitura de Hoje

Quando o pecado está latente em nós, é meramente o pecado, mas
quando se levanta em nós ao querermos fazer o bem, torna-se “o mal”.
Isso significa que o pecado é o mal e o mal é o pecado. No Novo Testa-
mento,Satanás tem outro título e esse título é “o maligno”.Em João 17,o

SEMANA 11 — DIA 3 224

Suprimento Matinal

Rm
7:17

Agora, portanto, já não sou eu que faço isto, mas o
pecado que habita em mim.

19-21 Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não
quero, esse pratico. Mas, se faço o que não quero, já não
sou eu quem atua, e sim o pecado que habita em mim.
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o
mal reside em mim.Porque,segundo o homem interior,
tenho prazer na lei de Deus.

Em Romanos 7:21 Paulo diz: “Então, ao querer fazer o bem,
encontro a lei de que o mal reside em mim”. Quando Satanás entrou
no homem, Satanás tornou-se o pecado no homem. Quando o pecado
age no homem, ele torna-se “o mal”. O mal é a ação do pecado. Quan-
do o pecado atua em nós, ele torna-se o mal.

O verdadeiro significado da queda do homem é que o homem rece-
beu os pensamentos,sentimentos e vontade de Satanás,o ser de Sata-
nás, a personalidade de Satanás, nas partes internas da sua alma.
Assim,a alma do homem tornou-se uma com a pessoa de Satanás por
meio da queda. Também, Satanás, como pecado, entrou no corpo do
homem, tornando o corpo do homem carne. Satanás, como pecado,
habita na carne, como a natureza pecaminosa caída do homem.
Quando o pecado age, é o próprio mal que se move e age no homem.
(…) Assim, pela queda do homem, o homem tornou-se um com Sata-
nás. É por isso que os filhos dos homens são chamados, na Bíblia,
filhos do diabo (1Jo 3:10). O homem caído tornou-se um com Satanás
no que se refere à sua personalidade e natureza. O homem e Satanás
são um,por isso,os filhos dos homens,são,na verdade, filhos do diabo.
Esse é o centro e verdadeiro significado da queda do homem. Temos
de enfatizar que a queda do homem consistiu em o homem receber,no
seu ser, o ser de Satanás, e consistiu em o homem receber, no seu
corpo, o próprio Satanás, corrompendo o corpo do homem e transmu-
tando-o em carne. (Basic Lessons on Life, p. 42)

Senhororoupara que osdiscípulos fossemguardados “do maligno”(v.15).
Quem é “o maligno”? O maligno é Satanás e o maligno é o pecado, por-
tanto, o pecado é Satanás.

O pecado em Romanos é uma pessoa viva, porque o pecado pode
matar-nos, enganar-nos (7:11) e reinar sobre nós (6:12, 14). Já não sou
eu quem age, mas o pecado que habita em mim. Sou uma pessoa e o
pecado também é uma pessoa. Em Gálatas 2:20 Paulo diz: “Já não sou
eu, (…) mas Cristo vive em Cristo”.Em mim,a pessoa,há outra Pessoa
– Cristo. Também em mim, isto é, na minha carne, há outra pessoa.
Essa pessoa é o pecado e o pecado é Satanás. O pecado é Satanás que
habita em nós e a morte é uma com o pecado.Romanos 8:2 fala da lei do
pecado e da morte. Portanto, enquanto tiver pecado, você tem morte.
Estas três coisas, Satanás, o pecado e a morte, estão todas na carne.

O pecado não são ações malignas como odiar e matar os outros. Isso
são coisas exteriores. Elas não são o próprio pecado. O próprio pecado,
segundo a revelação da Bíblia, é o próprio Satanás. Quando o pecado
entrou no homem criado,Satanás entrou nele.Podemos usar a ilustra-
ção de uma marca para livros preta que é colocada no livro. O livro
pode ser comparado a algo criado por Deus e a marca de livros preta
pode ser comparada ao pecado que é colocado dentro do livro. Um dia,
Satanás entrou no homem. O pecado é Satanás que entra em você.

O pecado pode enganar-nos, matar-nos (7:11) e reinar sobre nós,
ou seja, pode ter domínio sobre nós (6:12, 14). Todas essas atividades
provam que o pecado é uma pessoa viva. Essa pessoa viva é Satanás.
Satanás fora de nós não é o pecado.Quando Satanás entra em nós, é o
pecado. Satanás em nós é o pecado. Temos de ver que Satanás está no
nosso ser. Ele está na carne.

[Paulo diz:] “Já não sou eu, (…) e sim o pecado que habita em mim”
[7:17]. O pecado é outra pessoa em nós. Posso gostar de fazer algo,
mas não o faço. Em vez disso, faço o que detesto. Por isso, já não sou
eu, mas outra pessoa que faz isso. Essa pessoa está na minha carne.
Paulo disse: “Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não
habita bem nenhum” (v. 18). Na minha carne não habita bem ne-
nhum, porque Satanás, como o pecado, possui completamente a
carne, ele apodera-se dela. (The Flesh and the Spirit, pp. 18, 10)
Leitura adicional:Basic Lessons on Life, lição 5;The Flesh and the Spirit,

cap. 2
Iluminação e inspiração:
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DIA 4 Leitura de Hoje

Se em nós não tivéssemos tal coisa maligna, que é a carne, podería-
mos não orar tão desesperadamente. A carne ajuda-nos e força-nos a
invocar o Senhor. A carne, que é irremediável, força-nos a voltar ao
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Suprimento Matinal

Rm
8:3-4

Pois o que era impossível à lei, no que estava enferma
pela carne, Deus enviando o Seu próprio Filho em se-
melhança da carne de pecado e no tocante ao pecado,
condenou o pecado na carne, a fim de que a justa exi-
gência da lei se cumprisse em nós, que não andamos
segundo a carne, mas segundo o espírito.

Fp
3:3

Porque nós somos a circuncisão, nós que servimos pelo
Espírito de Deus, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e
não confiamos na carne.

O Senhor Jesus, além de ter morrido na cruz em nosso lugar
para nos redimir, também morreu ali conosco. Quando morreu
conosco na cruz, Ele morreu ali com Satanás. Ele morreu na cruz
com a natureza humana e,assim,destruiu o diabo.Todos nós temos
de louvar a Deus pela Sua sabedoria soberana.Satanás pensou que
podia beneficiar por entrar na carne do homem, mas não sabia que
ia cair numa armadilha. Um dia, o Filho de Deus veio para ser essa
armadilha e trouxe essa armadilha à cruz. (…) Na carne, Cristo
lidou com a carne. Na carne, Cristo lidou com o pecado. Na carne,
Cristo lidou com Satanás. Judicialmente falando, na administra-
ção governamental de Deus, a carne com o pecado, com a morte e
com Satanás foi totalmente esmagada [Rm 8:3;Jo 3:14 e Hb 2:14].

A carne ainda permanece conosco mesmo depois de ter sido tratada
e esmagada,(…) porque ainda é útil a Deus.Judicialmente falando,ela
acabou, mas na prática, ainda é necessária. Não é necessária para
Deus, mas para forçá-lo a voltar-se para o seu espírito. Deus está sen-
tado no trono, judicialmente, e a carne causadora de problemas do Seu
povo escolhido foi tratada judicialmente. No Seu governo não há tal
coisa, mas, na prática, todos os Seus filhos, enquanto estão na terra,
precisam da carne causadora de problemas para ajudá-los a voltar-se
para Cristo. (The Flesh and the Spirit, pp. 30-31)

espírito. Se não nos voltarmos para o Senhor, isso é realmente mau.
Contudo, se a carne nos forçar a voltar ao Senhor, isso será muito bom.
(…) A sua carne ainda o incomoda? Seria melhor dizer: “Louvado seja o
Senhor. A carne ajuda-me e força-me a voltar para o espírito”.

Temos de ver que a carne e o espírito estão muito próximos um do
outro.Romanos 8:6 diz que pôr a mente na carne é morte,mas que pôr
a mente no espírito é vida. O versículo 4 diz que devemos andar
segundo o espírito, não segundo a carne. O versículo 10 diz que se
Cristo está em nós, o corpo está morto. Isso quer dizer que o nosso
corpo é carne. Se o Espírito, porém, habita em nós o nosso espírito é
vida. Podemos ver, por esses versículos, que a Bíblia coloca a carne
muito perto do espírito.

Deus não tenciona remover a carne até estarmos maduros.Quando
amadurecermos, já não precisaremos da ajuda da carne. A carne está
aqui para nos ajudar e forçar a voltar ao espírito. Não devemos ficar
desiludidos. Temos a carne, mas também temos de dizer: “Louvado
seja o Senhor! Também tenho o espírito”.

Todos nós precisamos voltar-nos da carne para o espírito. Temos
de ver que a carne é um caso perdido e que está presente para nosso
bem. Ela ajuda-nos e força-nos a todo o tempo, momento a momento,
a voltar-nos para o espírito, a fim de confiarmos no Senhor e não ter-
mos mais confiança na carne (Fp 3:3).

A meta do Senhor não é deixar que tenhamos a vitória,é que Cristo
seja ganho por nós e que Cristo seja cada vez mais trabalhado em nós.

Por meio de todas as derrotas, falhas, más experiência com a sua
esposa, marido, filhos e amados santos, dia-a-dia você ganha mais de
Cristo. (…) Todos nós precisamos voltar-nos ao espírito e ganhar
Cristo. É com isso que Deus se preocupa. Por um lado, estamos felizes
porque a nossa carne foi esmagada. Por outro lado, estamos tristes
porque a carne ainda permanece conosco até ao dia em que chegar-
mos à maturidade. Quando estivermos plenamente maduros, pode-
mos dizer adeus à carne e agradecer-lhe a ajuda prestada. (The Flesh
and the Spirit, pp. 13-15, 34)

Leitura adicional: Estudo-Vida de Romanos, mens. 50

Iluminação e inspiração:
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DIA 5 Leitura de Hoje

A carne e o espírito são as verdadeiras chaves para nossa vida
espiritual e vida da igreja. (…) Mesmo que sejamos pessoas muito
boas, a nossa carne está corrompida com Satanás, mas graças a Deus
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Suprimento Matinal

Zc
12:1

… Fala o SENHOR,o que estendeuo céu,fundoua terra e
formou o espírito do homem dentro dele.

Rm
8:4-5

A fim de que a justa exigência da lei se cumprisse em
nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o
espírito. Porque os que são segundo a carne pensam
nas coisas da carne; mas os que são segundo o espírito,
nas coisas do Espírito.

Zacarias 12:1 diz que Deus estendeu os céus, fundou a terra e
formou o espírito do homem dentro dele. Em todo o universo há
apenas três coisas que são cruciais, além de Deus: os céus, a terra e
o espírito humano. Isso é porque os céus são para a terra, a terra é
para o homem e o homem tem um espírito para Deus. Jó 32:8 diz:
“Há um espírito no homem”. Temos um espírito em nós, que é um
órgão para contatar Deus e tomar Deus.

Provérbios 20:27 diz que o espírito do homem é a lâmpada do
Senhor. Essa lâmpada precisa de azeite. Nosso espírito é a lâm-
pada de Deus e Deus é o azeite para a lâmpada. João 4:24 diz que
Deus é Espírito e que é necessário que os que O adoram O adorem
em espírito. Para contatar Deus, adorar Deus, é necessário que
você O adore em seu espírito.

João 3:6 diz: “O que é nascido do Espírito é espírito”. Depois de
nascer de novo, o nosso espírito humano já não é meramente um
espírito humano, porque o Senhor Jesus e o Espírito Santo estão
nele. O Espírito testifica com o nosso espírito (Rm 8:16). Isso signi-
fica que o Espírito Santo está com o nosso espírito humano. Nosso
espírito também contém graça (Gl 6:18). A carne contém o pecado, a
morte e Satanás.O nosso espírito,porém,contém Cristo, o Espírito e
graça. Nossa carne é um composto, composto com o pecado, morte e
Satanás. Nosso espírito hoje também é um composto, composto com
Cristo, o Espírito e graça. (The Flesh and the Spirit, p. 23)

porque, em todos os seres humanos caídos, Ele reservou o espírito
humano para o Seu propósito. É como se Deus tivesse traçado uma
fronteira para circunscrever o espírito humano e para protegê-lo da
corrupção do diabo. (…) Deus permitiu que Satanás causasse dano à
raça humana, mas Ele permitiu que Satanás fosse só até certo ponto.
Satanás entrou no corpo humano e danificou a alma humana, mas
Deus preservou o espírito humano para Si mesmo.

Ele é o Espírito para poder estar conosco no nosso espírito (2Tm
4:22a; Rm 8:16). O Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito (Gl
6:18). Ele se tornou carne para esmagar a nossa carne. Depois, Ele
deu outro passo para se tornar o Espírito para estar com o nosso espí-
rito. Primeira aos Coríntios 6:17 diz: “Aquele que se une ao Senhor é
um espírito com Ele”. Graças ao Senhor por sermos um espírito com o
Senhor.Esse espírito é um espírito composto,um espírito mesclado.É
o Espírito divino mesclado com o espírito humano.

Em versículos como Romanos 8:4, 9-10 e Gálatas 5:25 os traduto-
res têm dificuldade em decidir se o espírito ali mencionado é o Espí-
rito Santo ou o espírito humano.É difícil porque é o espírito mesclado,
o Espírito Santo mesclado com o espírito humano. Temos de andar
segundo o espírito, ou seja, o espírito mesclado. Desfrutamos os dois
espíritos por meio do espírito mesclado. Desfrutamos o Espírito
Santo em nosso espírito e desfrutamos o nosso espírito com o Espírito
Santo.Hoje temos de atentar a uma coisa:andar segundo o espírito.

Temos muitas perguntas acerca de como devemos ser e do que
devemos fazer como cristãos. (…) [Alguns] irmãos podem considerar
o comprimento do seu cabelo.Primeira aos Coríntios 11 diz que é uma
vergonha um homem ter cabelo comprido (v. 14). Contudo, qual é o
comprimento de comprido? Ninguém pode tomar uma decisão acerca
disso. Por favor, não me venham perguntar essas coisas. Temos
Alguém em nós cujo nome é Conselheiro (Is 9:6). Vão ter com Ele e
perguntem-Lhe. Então terão a resposta. (…) Se andarmos segundo o
espírito, não haverá problemas. (The Flesh and the Spirit, pp. 37,
39-40)

Leitura adicional: The Flesh and the Spirit, cap. 4

Iluminação e inspiração:
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DIA 6 Leitura de Hoje

Cristo foi à cruz e nós fomos com Ele. Ele saiu do túmulo em res-
surreição e nós também. Ele agora está em ressurreição e nós tam-
bém estamos (Ef 2:6). Hoje Ele está em nosso espírito e nós andamos
segundo o espírito (Rm 8:4). Enquanto andamos segundo o espírito,
Ele intercede por nós à direita de Deus. O resultado abundante disso
é que teremos ajuda da carne, mas não seremos incomodados pela
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Suprimento Matinal

Rm
8:34

Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou
melhor,quem ressuscitou,o qual também está à direita
de Deus e também intercede por nós.

Ef
2:22

No qual vós também estais sendo juntamente edifica-
dos para ser habitação de Deus no espírito.

Cristo tornou-se duas coisas. Primeiro, Ele tornou-se carne.
Segundo, Ele tornou-se o Espírito. Ele tornou-se carne para esma-
gar a carne e condenar o pecado na carne e tornou-se o Espírito
para habitar interiormente em nós e se tornar a nossa vida. Roma-
nos também revela que Cristo é Aquele que intercede no terceiro
céu [Rm 8:34]. (…) Ele tornou-se carne para condenar o pecado na
carne. Como Aquele que agora habita em nós e nos dá vida, Ele é o
Espírito que dá vida. Como Aquele que intercede por nós, roga por
nós no tribunal celestial, Ele está no terceiro céu. Esses são os três
pontos mais importantes acerca de Cristo em Romanos 8.

No versículo 3 do capítulo oito, Ele estava na cruz. No versículo
10, Ele está em nós. No versículo 34, enquanto Ele está aqui e
infunde vida, Ele está no terceiro céu onde intercede. Precisamos
que Ele se torne carne; precisamos que Ele seja o Espírito; e preci-
samos que Ele interceda por nós. Temos um Cristo todo-inclusivo.
Ele esmagou a nossa carne e condenou o pecado na carne. Ele tor-
nou-se o Espírito para Se infundir como vida a nós,para habitar em
nosso espírito e para fortalecer o nosso espírito. Para cumprir a
economia de Deus, Ele também precisa orar por nós. Ele agora
intercede por nós no escritório da administração divina como o
Paracleto (1Jo 2:1; Hb 7:25). (The Flesh and the Spirit, pp. 34-35)

carne. Estaremos absolutamente no espírito.
Quando estamos no espírito, estamos nos céus. Jacó teve um

sonho no qual viu uma escada posta na terra, cujo topo chegava ao
céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela (Gn 28:12). Quando
acordou, ele disse: “Este lugar (…) é a Casa de Deus, a porta dos céus”
(v. 17). Ele chamou Betel àquele lugar, que significa a casa de Deus
(v. 19). Segundo Efésios 2:22, o nosso espírito hoje é a verdadeira
Betel, a casa de Deus. O nosso espírito também é a porta do céu.
Quando nos voltamos para o nosso espírito,estamos no terceiro céu.

Hebreus diz que temos de nos achegar junto ao trono da graça
(4:16) e entrar no Santo dos Santos (10:22).O trono da graça e o Santo
dos Santos estão no céu. Como podemos entrar no céu? Apenas temos
de entrar em nosso espírito; depois estamos no céu porque o nosso
espírito é a porta do céu, a entrada do céu. Quando entramos no espí-
rito, estamos no Santo dos Santos.

Nós não temos dois Cristos – um no espírito e outro no terceiro céu.
Aquele que está sentado à direita de Deus no terceiro céu é Aquele que
está em nosso espírito. A mesma eletricidade pode estar simultanea-
mente na central elétrica e num edifício distante. Da mesma maneira,
Cristo está no terceiro céu onde intercede por nós e também está em
nosso espírito. Enquanto intercede por nós, Ele fala conosco. Muitas
vezes, enquanto falamos,Ele fala em nosso falar.Somos edificados para
ser habitação de Deus no espírito. O nosso espírito é a porta do céu.

Que o Senhor nos abra os olhos para ver isso. Não precisamos de
admoestações nem exortações para ser boas pessoas. Precisamos da
mensagem de Romanos 7 e 8 para ver como a nossa carne é feia.Não há
nada de bom em nossa carne, contudo, ela ainda está presente para
ajudar-nos a voltar para Cristo, que está em nosso espírito. Cristo, na
semelhança da carne de pecado, esmagou a carne pecaminosa. Em res-
surreição Ele transfigurou-se no Espírito. Ele entrou em nós e habita
em nosso espírito para infundir-nos vida. Ele nos apoia, suporta e sus-
témpara viveruma vida celestial na terra.Ao mesmo tempo,Ele está no
terceiro céu onde intercede pornós.(TheFlesh and theSpirit,pp.35-36)

Leitura adicional: The Flesh and the Spirit, caps. 3, 5

Iluminação e inspiração:
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HINO Hinos, n. º 337

1 É boa e santa a lei de Deus,
Nos manda praticar o bem;
Mas mostra que cumpri-la está
Das nossas forças muito além.

2 Em nossa mente há uma lei
Que sempre tenta o bem fazer;
Mas outra em nossos membros há
Que a primeira vem render.

3 A lei da mente boa é,
Da nossa vida humana vem;
Foi dada para nos guardar,
A fim de nos portarmos bem.

4 A lei em nossos membros vem
Da vida má de Satanás;
Na queda ela entrou em nós,
Ao vir tentar-nos o sagaz.

5 Maligna lei de Satanás
É a lei do pecado em nós;
Mais forte é que a lei do bem,
E sempre a derrota em nós.

6 Mas outra em nosso espír’to há:
A lei do Espír’to e vida que
Provém da lei divinal,
E que ganhamos pela fé.

7 É a mais forte lei que há,
Transcende em muito as demais;
Nos livra da lei do pecar
E a lei de Deus cumprir nos faz.

8 A mente no espírito
Devemos colocar então;
E não na carne do pecar
Que é o corpo mais a corrupção.

9 Na carne, a morte colocar,
Pecado, morte, trevas traz;
Mas mente no espírito
É vida, plena luz e paz.
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10 É esse o modo de obter
Libertação, ser vencedor;
Nos faz no espírito viver,
Por Teu Espír’to andar, Senhor.
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