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AULA - EBD - 27/06/2021
O verdadeiro pentecostalismo

Tema: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne
Texto base: Gálatas 5:16

Contexto

1. Andar em Espírito para o Apóstolo Paulo era sinônimo de vencer a carne;
2. A carne nos conduz para longe de Deus;
3. O Espírito nos conduz para perto de Deus;

Tópicos

1. Todo ser humano nasce mau (Miquéias 7:2, Romanos 3:23);
2. Precisamos atentar e entender que a obra má é da carne e não do diabo (Gálatas 5:19);
3. Sua carne nunca vai desejar fazer as coisas do Espírito e vice-versa (Gálatas 5:17):

a. Você nunca vai desejar orar e buscar à Deus naturalmente;
b. Isso precisa ser cultivado aos poucos;

4. As obras da carne (Gálatas 5:19-21):
a. Adultério (grego: porneia): significa adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo,

relação sexual com animais e qualquer tipo de imoralidade sexual.
i. Em 1 Coríntios 5:1 a palavra porneia é usada para se referir à relação incestuosa

entre um homem e sua madrasta.
ii. Em 1 Coríntios 6:13-20 a palavra porneia é usada para se referir ao envolvimento

sexual entre um homem e uma prostituta (que em grego é porne).
iii. Em 1 Coríntios 10:8 a palavra porneia é usada para descrever o pecado dos

israelitas (solteiros ou casados) em Números 25:19, quando eles se prostituíram
com as mulheres moabitas;

iv. Em Apocalipse 2:14 a palavra porneia fala sobre a doutrina da Balaão associando o
ensino e indução à prostituição como um pecado gravíssimo;

v. Em Atos 15:19 e 20 é escrita uma carta aos cristãos gentios (solteiros e casados),
orientando-os a se absterem, dentre outras coisas, da porneia, ou seja, não só dizia
a respeito apenas ao adultério ou a fornicação, mas sim à imoralidade sexual em
geral;

vi. Em 1 Tessalonicenses 4:3 a palavra porneia aparece como sendo algo que Deus
não quer em nós, resultado da santificação;

vii. Em Judas 7, uma derivação do verbo porneuo (ekporneuo, que dá a ideia de
entregar-se à prostituição ou imoralidade) é usada para falar do pecado de
Sodoma e Gomorra, que sabemos que foi o homossexualismo;

viii. Em Apocalipse 2:20 Jesus declara que uma falsa profetisa chamada Jezabel
seduzia os servos de Deus a praticarem a prostituição (porneuo);

b. Fornicação (grego: akatharsia): impureza física, impureza moral, impureza proveniente de
desejos sexuais, vida devassa;
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c. Lascívia (grego: aselgeia): sensualidade, libertinagem;
d. Idolatria (grego: eidōlolatria): adoração a deuses falsos, festas sacrificiais formais

celebradas para honrar falsos deuses;
e. Feitiçaria (grego: pharmakeia): uso ou administração de drogas, envenenamento, artes

mágicas e coisas conectadas à idolatria e estimulada por ela;
f. Inimizades (grego: echthrai): causa de inimizade, não conseguir se aproximar por ódio,

rancor interno;
g. Porfias (grego: eris): contenda, disputa, discussão;
h. Ciúmes (grego: zēlos): querer e desejar ter aquilo que o outro tem (podendo ser

reconhecimento, honra ou posição social), querer igualar-se ou superar alguém, disputar a
preferência;

i. Iras (grego: thymoi): raiva, fúria, ira que ferve de forma imediata, temperamento violento e
explosivo;

j. Discórdias (grego: eritheiai): partidarismo, conflitos, lutas, contendas, uma pessoa que
busca um cargo ou posição para proveito próprio;

k. Dissensões (grego: dichostasiai): divisão, sedição, rebelião;
l. Facções (grego: haireseis): grupos exclusivos (ou panelinhas) que fragmentam a igreja,

pessoas que criam grupos achando que estão certos e os outros errados;
m. Invejas (grego: phthonoi): um misto de ódio e desgosto provocado pela prosperidade ou

alegria de outra pessoa; tremenda raiva que a pessoa desenvolve porque o outro está bem
ou está feliz;

n. Bebedices (grego: methai): intoxicação, embriaguez;
o. Glutonarias (grego: kōmoi): orgia, farra, noitadas;

5. O fruto do Espírito é algo gradativo em nossa vida (Provérbios 27:18):
a. Um fruto para nascer precisa de tempo e de cuidados;

6. O fruto do Espírito é como uma tangerina e seus diversos gomos internos, mas sendo um único
fruto;

7. O fruto do Espírito (Gálatas 5:22-23):
a. Amor (grego: agapē): amor fraterno, amor de irmão;
b. Alegria (grego: chara): causa ou ocasião de alegria, satisfação;
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c. Paz (grego: eirēnē): estado de tranquilidade, harmonia, segurança, prosperidade,
felicidade;

d. Longanimidade (grego: makrothymia): paciência, tolerância, constância, perseverança,
firmeza, lentidão em punir pecados;

e. Benignidade (grego: chrēstotēs): bondade moral, integridade, amabilidade (associado ao
caráter);

f. Bondade (grego: agathōsynē): gentileza, bondade prática, generoso (associado às
atitudes);

g. Fidelidade (grego: pistis): convicção da verdade, fé, confiança, lealdade, alguém confiável;
h. Mansidão (grego: prautēs): gentileza, bondade, humildade, suportar a ferida com paciência

e sem ressentimento;
i. Domínio próprio (grego: enkrateia): auto controle, alguém que domina seus desejos e

paixões, inclusive os apetites sensuais;
8. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões (Gálatas 5:24):

a. Você é de Cristo?
b. Basta validar se a carne foi crucificada com as suas paixões;


