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Gálatas (ARA)
5.16 Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.
5.17 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.
5.18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei.
5.19 Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia,
5.20 idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
5.21 invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos
declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.
5.22 Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade,
5.23 mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.
5.24 E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências.
5.25 Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
5.26 Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos
outros.
INTRODUÇÃO
Iniciamos nossa nova série “REFORMATAR”. Nossa proposta é usar a linguagem dos smartphones
que tem se tornado tão comum a todos nós e falar da nossa fé. A palavra Reformatar é, de certa
forma, um sinônimo para formatar, e significa formatar de novo. É quando você exclui todos os
dados de um dispositivo e o restaura para os padrões de fábrica. Este procedimento é muito útil, por
exemplo, caso um vírus tenha infectado o aparelho (pecado) ou a senha de acesso tenha sido
esquecida (Não sabemos como encontrar o perdão, a paz, a vida, como falar com Deus). E a
conclusão de que chegamos ao conhecer um pouco sobre Deus é que precisamos reformatar nossa
vida.
Fiz uma pesquisa rápida e descobri “5 sinais de que chegou a hora de formatar o seu celular”. Os
sinais eram esses: 1. O smartphone está travando muito – A lentidão dos smartphones são,
normalmente, um dos primeiros sinais de que algo não está certo. 2. A Bateria dura pouco – A
bateria é um dos primeiros componentes a dar sinal quando algo está errado com a “saúde” do
telefone. 3. Alguns aplicativos deixaram de funcionar – Você se depara com mensagens de erro ao
abrir diversos aplicativos? Ou estes param de funcionar após algum tempo? É possível que falhas de
funções do sistema estejam causando esse comportamento. 4. O smartphone está tendo
comportamento “estranho” - Se notar algum comportamento diferente do seu aparelho, como a
exibição de propagandas ou envio de mensagens desconhecidas aos seus contatos, é possível esteja
infectado por vírus. 5. O aparelho esquenta muito, mesmo quando em repouso - Outro sinal comum
de que algo não está bem com o smartphone é a elevação da temperatura do aparelho,
especialmente quando ele está com a tela desligada. É possível que algum aplicativo ou componente
esteja utilizando recursos em segundo plano. Mas caso o culpado seja uma ferramenta do sistema, é
provável que apenas a formatação resolva o problema.
Queria te fazer uma pergunta muito séria, e espero que você elabore uma resposta pessoal em seu
coração: Quais são os sinais de alerta que dizem que sua vida precisa ser formatada? Voltar a ponto

anterior em que você sabe que caminhava bem, com Deus?! Você sabe quais são seus sinais? Quero
te convidar a pensar nessas coisas e sair daqui hoje com algumas resoluções pessoais. Vem com a
gente!
ENTENDENDO O TEXTO
O comentarista William Hendriksen diz que a fé cristã lembra um ponte sobre um lugar onde dois
rios poluídos se encontram. Um se chama legalismo e o outro libertinagem. O cristão não pode
perder seu equilíbrio. Nem pender para as faltas refinadas do legalismo e da religiosidade, nem
pender para os vícios e a libertinagem das pessoas que vivem declaradamente sem Deus.
Embora os gálatas fossem “irmãos em Cristo”, ainda pesava sobre eles a herança de uma vida sem
Deus. A santificação é um processo. Ela não é um ato. Por isso, precisamos caminhar atentos aos
sinais de alerta de que ainda vivemos como antes, sem Deus e sem esperança. Vamos caminhar no
texto!
V.16-18“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. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a
lei”.
Entenda que, como diz a tradução da Bíblia A Mensagem, que “há em nós uma raiz de egoísmo que
guerreia contra a liberdade do Espírito!... São dois modos de vida opostos: não dá para viver com os
dois. Por quê não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos
inconstantes de uma vida dominada pela Lei”.
A versão NTLH diz:
“16 Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não
obedeçam aos desejos da natureza humana.17 Porque o que a nossa natureza humana quer é contra
o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são
inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem.18 Porém, se é o Espírito de Deus
que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei”.
O conselho de Paulo é para que andemos no Espírito pra que não sejam satisfeitos os desejos da
carne. Andar no Espírito nada mais é do que se deixar guiar por Deus no meu dia a dia,
pensamentos, ações e emoções. Isso impedirá o pecado, através do meu egoísmo, de assumir o
controle da minha vida. “Somente o vivo pode expulsar o morto. Somente o bem pode lançar fora o
mal”(W. Hendriksen). Há um conflito entre a nova vida em Cristo e tudo que vivemos antes e/ou fora
Dele. Esses estilos de vida não são apenas diferentes. Eles são completamente opostos. E não
podemos escolher ter os dois.
Vs.19-21 “Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos
preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam”.
E Paulo, de maneira muito didática, nos apresenta uma lista de ações que não deviam estar em
nossa vida (exemplos de pecados da vida da igreja na Galácia. A nós cabe enxergar nossa lista de
pecados que teimamos em não abandonar). Essa lista nos indica que não estamos deixando Deus nos
guiar. Ao menos não nas áreas de nossas vidas que essas ações se manifestam. São nossos SINAIS
DE ALERTA. Se eles estão presente, Deus não está. Ao menos não como deveria estar. Paulo chega a
dizer que já alertou seus ouvintes que aqueles que praticam essas coisas “não herdarão o reino de

Deus”. Será que Paulo está sendo muito duro?!
Acho que não! Creio que ele nos chama a entender quanto é sério a caminhada com Jesus. Ela nos
leva a abandonar essas coisas. E se não temos visto progresso em abandonar os vícios de uma vida
sem Cristo, é urgente perceber que ainda vivemos sem Ele. Pois onde Cristo habita essas coisas são
expulsas, ainda que, em alguns casos, gradativamente.
Infelizmente queremos adequar Deus a nosso discurso, a nosso ideal de felicidade. Deus não muda
por meus caprichos, se não quero assumir uma vida de discipulado. Se tais coisas me escandalizam e
me colocam em uma posição de julgar Deus é porque ainda não tenho a real percepção da minha
miséria e da santidade Dele. A NTLH diz:
“19 As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são: a imoralidade sexual, a
impureza, as ações indecentes, 20 a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as
ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, 21 as invejas, as
bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas
coisas não receberão o Reino de Deus”.
Vs.22-24 “Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus
crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências”.
Em seguida Paulo trabalha o que deveríamos ser. Se as obras da carne não deveriam estar em
nossas vidas ele nos ensina o tipo de vida que agrada a Deus e nos leva a viver uma vida plena. Pois
aqueles que “são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências”.
“Contra estas coisas não há lei”. Não há regras ou legalismos, religiosidade falsa ou forçada.
Vivemos a verdadeira vida que encontramos na caminhada diária com Cristo, nosso grande amigo.
Nosso Salvador. O Amado de nossa Alma!
A Bíblia A Mensagem diz:
“22-23 Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus?
Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar: afeição pelos outros, uma vida
cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no
íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos
entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos
capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades.”
Vs.25-26 “Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de
vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros.”.
Se a fonte de nossa vida é Deus, então devemos deixar que Deus nos guie plenamente, para que
cresçamos a cada dia em intimidade e no conhecimento de Deus. Essa é a ÚNICA maneira de lidar
com “a carne, com as suas paixões e desejos”. Não nos tornemos pretensiosos e arrogantes achando
que já alcançamos um nível que podemos olhar as pessoas de cima, como se já conhecêssemos tudo.
“Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro.
Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem
valor singular e inestimável.” (A Mensagem). Nada disso cabe na vida daquele que diz seguir Jesus.
Resumindo, apenas deixe que o fruto do Espírito expulse as obras da carne em sua vida!
O QUE O TEXTO DIZ PARA NÓS HOJE
Sinais de alerta: Pense em como essas verdades são reais para nós! Você sabe quais são os sinais de

alerta de seu celular. Mas conhece os sinais de alerta em sua vida? Quero que você saia daqui hoje
com a decisão de listar esses sinais da sua vida. Eles nos mostram que estamos nos afastando de
nosso querido Senhor e que devemos correr para reestabelecer nossa comunhão com Ele, e seu
senhorio sobre nossa vida.
CONCLUSÃO
Saber que Deus nos deu, através de Paulo, alguns sinais de alerta é confortador. Deus se importa. E
lembra-nos que o andar torto, o se desviar pelo caminho é típico daqueles que vivem debaixo do céu,
sob a forte influência do pecado. Mas que esse não precisa ser o tom da minha vida. Eu posso tomar
um caminho diferente daquele que minha natureza pecaminosa insiste em me conduzir. Na verdade
é para isso que Jesus veio ao mundo e morreu em uma cruz, ressuscitando e vencendo a morte e o
pecado.
Fecho os olhos e lembro que o fruto do Espírito pode expulsar as obras da carne. Que a caminhada
com Deus pode me conduzir a um estilo de vida santo que hoje pode parecer muito distante, até
irreal. Mas é porque estou longe de casa, esquecido da vida no Reino. E hoje Deus nos chama a dar a
Ele nosso coração para (re)descobrir verdade que só conhece quem caminha com o Rei. Vem com a
gente!
DESAFIO
Listar seus sinais de alerta(ao menos 5) e deixar escrito em sua Bíblia para não se esquecer deles. E
verificar quantos estão presentes na sua vida hoje!

