A vida através do Espírito
“Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em

mortificardes as obras do corpo,

Quando estamos livres podem-

hadora, Ele compartilha Seu amor,

os sonhar, planejar, desejar e o

Sua bondade, fidelidade, miser-

Cristo Jesus. Porque a lei do Es-

Pois todos os que são guiados

mais importante, através do Es-

icórdia e chegou ao ponto de en-

pírito da vida, em Cristo Jesus, te

pelo Espírito de Deus, esses são

pírito de Deus, PODEMOS RE-

tregar seu único filho por amor de

livrou da lei do pecado e da morte.

filhos de Deus. Porque não re-

ALIZAR!

toda a humanidade.

Porquanto o que era impossível à

cebestes o espírito de escravidão,

lei, visto que se achava fraca pela

para outra vez estardes com te-

É importante lembrar o verso 5,

Lembrando o verso 14: “Todos

carne, Deus enviando o seu próp-

mor, mas recebestes o espírito

“[...] os que são segundo a carne

os que são guiados pelo Espírito

rio Filho em semelhança da carne

de adoção, pelo qual clamamos:

inclinam-se para as coisas da car-

de Deus, são filhos de Deus!”

do pecado, e por causa do peca-

Aba, Pai!

ne, mas os que andam e vivem se-

vivereis.

do, na carne condenou o pecado.

O Espírito mesmo testifica com

gundo o Espírito, andam segundo

Para que a justa exigência da

o nosso espírito que somos filhos

lei se cumprisse em nós, que não

de Deus; e, se filhos, também

A liberdade vem através do

andamos segundo a carne, mas

herdeiros, herdeiros de Deus e co-

caminhar, viver, do compartilhar

segundo o Espírito. Pois os que

herdeiros de Cristo; se é certo que

minha vida com o Espírito de

Ele se torna tão seu amigo,

são segundo a carne inclinam-se

com ele padecemos, para que

Deus. Se você ainda não apren-

e como Ele conhece a vontade

para as coisas da carne; mas os

também com ele sejamos glorifi-

deu a orar, falar com Deus, o Es-

Deus pra tua vida, que é o melhor!

que são segundo o Espírito para

cados.” Romanos 08:01-17

pírito de Deus que está em você

Ele é capaz de mostrar e lhe en-

lhe ensina;

sinar as coisas que você precisa

as coisas do Espírito. Porque a in-

as coisas do Espírito”.

É difícil entender “ser guiado”
e ao mesmo tempo “ter liberdade”, como isso é possível?

clinação da carne é morte; mas a

O que é viver condenado e

Agora, você precisa entender

inclinação do Espírito é vida e paz.

viver livre em Cristo? Porque no

que todos os filhos de Deus alcan-

Porquanto a inclinação da carne

mundo esse conceito é inverso?

çam a posição de filho, quando

Porque se somos filhos, somos

andam como filhos de Deus! Mas

herdeiros de Deus e co-herdei-

é inimizade contra Deus, pois não

saber e conhecer, para se tornar
muito mais que vencedor!

é sujeita à lei de Deus, nem em

O mundo só vê as coisas ma-

como? O Espírito de Deus nos en-

ros de Cristo, para que com ele

verdade o pode ser; e os que es-

teriais, palpáveis e não aquilo que

sina a palavra de Deus, nos ensi-

padeçamos e também com Ele

tão na carne não podem agradar

o espírito sente e é por isso que

na a vontade de Deus, as promes-

sejamos glorificados. Viva através

a Deus.

o mundo jaz no maligno, porque

sas e nos mostra como aproveitar

do Espírito!

toda a liberdade que Seu filho Je-

Vós, porém, não estais na carne,

o espírito do homem está perdido.

mas no Espírito, se é que o Espírito

O que nos traz a certeza de

de Deus habita em vós. Mas, se al-

estar em Cristo e fora de toda

Se o Espírito de Deus, que res-

guém não tem o Espírito de Cristo,

condenação, é a vida que temos

suscitou a Jesus, habitar em você,

esse tal não é dele. Ora, se Cristo

segundo o Espírito de Deus. É ele

todo o seu copo terá vida! Vida

está em vós, o corpo, na verdade,

que nos conduz á um caminho de

para alcançar o sobrenatural de

está morto por causa do pecado,

encontro, conhecimento e vida

Deus, vida em liberdade, vida em

mas o espírito vive por causa da

em Cristo Jesus.

paz, vida em abundância. É preci-

sus conquistou na cruz.

justiça. E, se o Espírito daquele

Estar livre de toda condenação

so alcançar este diferencial, entre

que dos mortos ressuscitou a Je-

é motivo pra nos alegrarmos,

o que serve a Deus e anda seg-

sus habita em vós, aquele que dos

porque a liberdade que podemos

undo o seu Espírito e aquele que

mortos ressuscitou a Cristo Jesus

viver vai além e nos leva além

anda debaixo da condenação!

há de vivificar também os vossos

daquilo que vemos, temos ou

É fácil? Não! Porquê? Porque

corpos mortais, pelo seu Espírito

podemos. A “Liberdade + Fé”,

implica em andar, compartilhar,

que em vós habita.

nos torna mais que vencedores e

viver com o Espírito de Deus e a

podemos alcançar o impossível.

Sua Palavra. É deixar de andar

Portanto, irmãos, somos devedores, não à carne para viver-

Quando o homem é conde-

mos segundo a carne; porque se

nado, ele pode sonhar, planejar

viverdes segundo a carne, haveis

e desejar, mas não pode realizar,

de morrer; mas, se pelo Espírito

porque está preso!

sozinho, decidir sozinho e passar
a compartilhar tudo com Ele !
A natureza humana é individualista, mas a de Deus é compartil-
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