COMUNIDADE EVANGÉLICA CRISTO VIVE

A CARNE E O ESPÍRITO
“Digo, porém: Andai no Espírito, e jamais
satisfareis à concupiscência da carne. 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”.
GÁLATAS 5: 16,17

PENSAMENTO:
O propósito desse estudo é mostrar a importância de conhecerestas
duas naturezas que existem nos crentes: a natureza carnal e a
naturezaespiritual. Só a palavra de Graça pode cortar e separar
estas duas naturezas,para que o crente possa identificar o pecado
no seu corpo e a perfeição no seuEspírito. Hb4:12
1. A NATUREZA CARNAL VEIO POR ADÃO E A ESPIRITUAL VEIO POR
CRISTO.






Rm5:19 - Adão constituiu muitos como pecadores, Cristo constituiu
muitos como
justos.
Rm5:15 - Adão trouxe a transgressão; Cristo, o dom da vida.
Rm5:18 - Adão trouxe condenação; Cristo, justificação.
Rm5:15 - Adão matou temporariamente; Cristo salvou muitos para
sempre.

2. A CARNE É FIEL AO PECADO E O ESPÍRITO É FIEL A DEUS.




Rm7:25 - Com a mente sirvo a Deus mas com a carne ao pecado.
2ª Co4:12 - A morte atua em nós (na carne) e em vós a vida (no
Espírito).
Rm8:10 - O corpo está morto, mas o espírito vive.

3. OS CRENTES NASCIDOS DE NOVO POSSUEM AINDA UM CORPO DE
PECADO.






1ª Pe 3:21 - Salvos sem remover a imundícia da carne.
Rm6:12 - Não reine o pecado no corpo mortal.
Rm7:21 - Quero fazer o bem, mas o mal está em mim.
2ª Co4:16 - O homem exterior se corrompe, o interior se renova.
2ª Co 4:7 - Temos um tesouro em vasos de barro.

4. O CRENTE POSSUI CORPO DE PECADO, MAS FOI LIBERTADO DA
LEI DOPECADO.
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Rm 8:2 - A lei do Espírito me livrou da lei do pecado.
Cl 2:11 - Despojados do corpo da carne pela circuncisão cristã.
Rm6:14 - O pecado não terá domínio sobre vós.
Jo5:24 - O que crê em Cristo não entra em condenação.

5. O CORPO DE PECADO NÃO HERDARÁ A VIDA ETERNA.


1ª Co15:50

6. PAULO FEZ UM CHAMADO PARA NÃO USAR A LIBERDADE PARA
DAROCASIÃO À CARNE.




a) Gl 6:7 - De Deus não se zomba: o que semeares ceifarás.
b) Gl5:13 - A liberdade não é para dar ocasião à carne.
c) 1ª Co 6:12 - Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.

PALAVRA FINAL- O pecado no seu corpo não pode manchar a sua

nova criação,mas lhe traz consequências. Você é renascido de
semente incorruptível, e porcausa desta semente divina não pode
viver pecando. Você é um vencedor.

