
 
 

Deus nos ensina através da Bíblia que Satanás, o nosso inimigo, anda ao nosso derredor como 
um leão esperando uma oportunidade para nos tragar (1 Pedro 5.8). Satanás usa armas sutis que 
mexem profundamente conosco, como novelas, programas de TV, brincadeiras, entre outras. 
Na verdade, devemos saber que essas coisas sempre estarão lá, e cada vez mais evidentes. 
Enquanto estivermos vivendo nesta terra, o pecado estará sempre nos rodeando. Seja forte no 
Espírito para dizer “NÃO”! 

Segunda-feira: Sexo fora dos padrões de Deus 
 “Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem;” 
Gálatas 5. 19 
1)Entendendo: Eu particularmente gosto de “listas”. É uma de minhas manias. Quando 
leio revistas semanais, vou logo conferir “Os 5 livros mais lidos”, ou “Os 10 melhores 
filmes do ano”. Hoje há uma moda de publicações como: “Os 1000 lugares que você deve 
conhecer antes de morrer”. A Bíblia também tem suas listas. Todas são importantíssimas, 
mas nenhuma choca tanto quanto a lista dos frutos da carne. Nela, Paulo deixa claro tudo o 
que Deus NÃO QUER de nós. Tudo o que está fora dos padrões do Senhor. E começa 
pegando pesado, sem rodeios, preto no branco, falando sobre as atitudes sexuais que Deus 
reprova. 2) Memorizando: Decorar o versículo é uma arma para combater os frutos da 
carne! Não avance sem decorar o de hoje. 3) Tirando a lição:  Olá, para quem já me 
conhece! E para aqueles que pensam que não me conhecem, eu me apresentarei. Sou o Sr. 
Obras da Carne, mas pode me chamar de Carnalidade, como sou mais conhecido. Eu sou 
os seus desejos mais profundos... seus pensamentos mais maldosos e interesseiros! Bom, 
pra você entender melhor, vou explicar em detalhes como faço parte da sua 
vida: ADULTÉRIO: infidelidade conjugal; amantismo; prevaricação. PROSTITUIÇÃO: 
imoralidade sexual de todas as formas. Isto inclui gostar de quadros indecentes na tv; 
piadas picantes com palavras que ferem o pudor; palavrões de toda ordem; olhares 
maldosos e desonestos cheios de impureza; gestos e comportamentos indevidos e adúlteros; 
bate-papo imoral e sexo virtual; filmes ou posts pornográficos. IMPUREZA: pecados 
sexuais; duplo sentido nas palavras; atos pecaminosos e vícios, inclusive maus 
pensamentos e desejos do coração. LASCÍVIA: é a sensualidade; é seguir suas próprias 
paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. ➔ Saiba mais: Marcos 
7.21; Efésios 5.3-5; Apocalipse 2.21. 4) Decidindo: (  ) Não deixarei que as obras da carne 
me lancem abismo abaixo! (  ) Decido mudar minhas atitudes e pensamentos em relação 
ao que o Senhor falar comigo sobre os frutos da carne nesta semana! (O que está errado 
não se conserta sozinho, somente uma atitude decidida e firme corrige os desvios e põe as 
coisas de volta nos eixos). 5) Compartilhando com Deus: Ore, peça ajuda do “Pai” para 
resistir aos frutos da carne conservando os olhos fixos em Jesus! Mas faça a sua parte 
também, se mantendo tão longe deles quanto possível! 

Terça-feira: A lista continua! 
“Idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções” Gálatas 
5.2 
1)Entendendo: Siga o exemplo de ontem e tente definir alguns dos frutos da carne listados 
neste versículo. Vale usar o dicionário, a Bíblia, ou até perguntar para um amigo. 
Idolatria: adoração de espírito, imagens, personalidades ou ídolos; confiança em uma 
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pessoa, instituição ou objeto como se tivesse poder igual ou maior que DEUS e sua 
Palavra.  
Feitiçaria: ................................................................................................................................ 
Ódio e Discórdia: .................................................................................................................... 
Ciúmes: despeito; sentimento de posse. Ira: descontrole do temperamento; fúria que 
irrompe através de palavras e ações violentas; raiva; indignação; desejo de vingança.  
Dissensões e Facções: ............................................................................................................. 
2)Memorizando: aproveite e decore os versos de ontem e hoje juntos! 3) Tirando a lição: 
“Sofre de reumatismo”: quem percorre os caminhos tortuosos; quem vive tropeçando no 
egoísmo. “Sofre de artrite”: quem jamais abre a mão; quem sempre aponta os defeitos dos 
outros; quem nunca oferece uma rosa. “Sofre de bursite”: quem não oferta seu ombro 
amigo. “Sofre da coluna”: quem nunca se curva diante de Deus; quem carrega o mundo 
nas costas; “Sofre dos rins”: que tem medo de enfrentar problemas; quem não filtra seus 
ideais; quem não separa o joio do trigo. “Sofre de gastrite”: quem vive de paixões 
avassaladoras; quem costuma agir na emoção; quem reage somente com impulsos; quem 
guarda mágoa; quem sempre chora o leite derramado! “Sofre dos pulmões”: quem se 
intoxica de raiva e de ódio; quem sufoca os outros; quem não muda de ares; “Sofre do 
coração”: quem guarda ressentimentos; quem vive do passado; quem não segue as batidas 
do tempo; quem não se ama e, portanto, não tem coração para amar. “Sofre da garganta”: 
quem fala mal dos outros; quem vocifera; quem faz do silêncio uma arma; quem usa as 
palavras para ferir os outros; quem reclama o tempo todo; quem não fala com Deus.  “Sofre 
do ouvido”: quem não se escuta; quem costuma escutar a conversa dos outros; quem não 
ouve o chamado de Deus. “Sofre dos olhos”: quem não se enxerga; quem distorce os fatos; 
quem não amplia sua visão; quem não quer ver. “Sofre de distúrbios da mente”: quem 
mente para si mesmo;  quem não vigia seus pensamentos; quem embota seu canal com a 
Criação; quem vive no mundo da lua; quem não pensa na vida; quem só vive sonhando; 
quem se ilude e alimenta a ilusão dos outros; quem não areja a cabeça; quem tem cabeça de 
vento. ➔ Vale a pena ler: Deuteronômio 11.1; Romanos 1.28-32; 1 Coríntios 10.14.    
4) Decidindo: (  ) Quero viver uma vida agradável a Deus, evitando os frutos da carne. (  ) 
Decido pedir perdão a esta pessoa: ............, por estar com raiva dela. (   ) Não deixarei que 
a disputa, ciúmes, despeito e a divisão domine o meu ser. 5) Compartilhando com Deus: 
Ore a Deus, para que você consiga, com a ajuda Dele, vencer resistências ou dificuldades 
no campo dos frutos da carne. Seja sempre grato ao Senhor por cada vitória. Se possível, 
fale hoje mesmo para alguém que também está na batalha contra os frutos da carne! 

 
Quarta-feira: Mais frutos da carne 

“e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes” Gálatas 5.21a  
1)Entendendo: A inveja é um sentimento terrível! Uma pessoa invejosa simplesmente sente 
desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outrem. Tem desejo violento de possuir o 
bem alheio! Desenvolve uma antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que 
ela quer, mas não possui. Inveja é uma forma de dizer para Deus: “Ei! Você não me 
abençoou como aquela pessoa. Você não me ama!” ➔ Reflita: Um dos melhores auxílios 
para vencer o descontentamento é compreender que Deus quer que você seja você mesmo, 
e não outra pessoa. Uma antiga história japonesa conta que havia um escultor de pedra 
chamado Hashmu. Esse homem era pobre, e por vezes reclamava devido ao seu fatigante 
trabalho. Um dia, enquanto ele estava aparando uma pedra, dele se aproximou o rei, 
cavalgando um belo cavalo. “Que maravilhoso se eu pudesse ser um rei”, pensou Hashmu. 
E assim que as palavras passeavam na mente, uma voz disse: "Hashmu, sê o rei!" E ele se 
tornou imediatamente o rei. Posteriormente, ele achou que preferia ser o Sol, pois o Sol era 
mais poderoso que um simples rei. E tornou-se o Sol, mas quando as nuvens o impediram 



de brilhar sobre a Terra, decidiu que queria ser uma nuvem. E tornou-se uma nuvem, e 
inundou a Terra de chuva. A água levou tudo, com exceção de uma enorme rocha no rio. 
Daí Hashmu achou que melhor era ser uma rocha, pois a rocha resistia a tudo. Tornou-se 
então uma rocha, mas quando um homem empunhou um martelo e um cinzel e os aplicou 
nele, quebrando-o, concluiu que o melhor mesmo era ser um homem. E uma voz lhe disse: 
"Hashmu, seja você mesmo!" Então Hashmu pegou seus instrumentos e foi trabalhar 
contente, afinal. "Seja você mesmo!" Eis o que Deus espera de nós, e é o caminho para a 
felicidade. Deus nos fez a todos diferentes por querer que cada um de nós ocupe 
determinado lugar e execute uma obra particular na vida. Quando procuramos imitar 
outros, ou desejamos suas responsabilidades, ficamos descontentes e deixamos de 
desempenhar nosso verdadeiro papel no plano de Deus. Charles Chaplin uma vez disse: "A 
vida é como um eco, se você não está gostando do que está recebendo, observe o que está 
enviando”. 2) Memorizando: Decore o verso de hoje! Que tal falar os versos dos 3 dias 
juntos? 3) Tirando a lição: No finalzinho da lista de frutos da carne estão a embriaguez, as 
orgias e coisas semelhantes. Com estes termos, Paulo deixava claro que tudo o que era 
praticado em excesso, descontroladamente, era pecado. Estar embriagado, fora de si, 
drogado, extasiado, vai contra a ordem de Deus. O Senhor fez o homem racional. Se você 
não está controlando o seu corpo e a sua mente, isso quer dizer que satanás está. ➔ Para 
aprender mais: Lucas 21.34; Romanos 13.13-14; Efésios 5.18. 4) Decidindo: (  ) Decido 
procurar um irmão espiritual e pedir ajuda a respeito de um dos frutos da carne do versículo 
de hoje. Nome: ................. (   ) Decido controlar a quantidade de comida e bebida durante 
esta semana.. Não fique limitado à folhinha. Se Deus está tocando o seu coração para fazer 
outra decisão, faça! Lembre-se que não decidir é decidir! Você será cobrado!  
5) Compartilhando com Deus: Ore! Feliz é o cristão que aprende que a oração é arma de 
guerra contra o diabo, mas também contra nossos impulsos de ódio, ganância, egoísmo e 
maus desejos. Que aprende que a oração produz comunhão na igreja, porque orando 
invocamos a Deus, "Pai Nosso" e, assim, destruímos todo e qualquer preconceito e divisão. 
Feliz é o cristão que aprende que a oração cura as feridas, restaura a vida, refaz os sonhos 
perdidos, traz esperança, e quando não muda as circunstâncias, altera nossas intenções. A 
oração é uma poderosa arma de guerra contra satanás! Compartilhe com Deus suas 
decisões de hoje, pedindo força e coragem para vencer a inveja e o descontrole da mente. 

Quinta-feira - Um sinal de alerta 
“Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão 
o Reino de Deus.” Gálatas 5.21b  
1)Entendendo: Advertir significa “chamar a atenção”, “avisar”. Já parou para pensar em 
quantos acidentes de trânsito poderiam ter sido evitados se simplesmente os motoristas 
tivessem prestado atenção às advertências pelo caminho (placas, semáforos)? Uma 
advertência tem o objetivo de nos colocar em estado de alerta, vigilantes. Assim, temos a 
oportunidade de deixar de lado um comportamento errado, que pode causar um verdadeiro 
estrago em nossa vida. Certa vez, com alguns amigos estávamos indo para o aeroporto de 
Miami e não percebemos uma placa indicativa. Acabamos perdendo o caminho. Erramos 
uma entrada e desperdiçamos quase 4 horas de viagem. Não perdemos o vôo por pouco! 
Paulo nos dá um importante aviso: quem pratica as coisas que estão na “lista negra” de 
Deus, não fará parte do Seu Reino. Vai perder o vôo. 2) Memorizando: Não vá adiante na 
meditação sem decorar gálatas 5.21! 3) Tirando a lição: Diante das possíveis situações de 
pecado, devemos estar dispostos a renunciar a tudo! Tudo aquilo que se interpõe entre nós 
e Deus, tornando-se um obstáculo no cumprimento da Sua vontade; é como “areia na 
engrenagem”, que bloqueando o nosso caminhar seguindo Jesus, é como uma armadilha 
preparada para nos fazer cair no pecado. O pecado não vem das coisas, ou seja, de fora, 
mas nasce do nosso íntimo, do nosso coração. O “Velho Homem” vive em nós quando 



cedemos às ciladas do mal e quando fazemos concessões às nossas piores inclinações: 
inveja, egoísmo, sede de poder, de fama, de riquezas, imoralidade… Jesus pode dar-nos a 
coragem e a determinação na luta contra o mal, o amor leal e radical pelo bem! Cuide que o 
“Novo Homem” em você cresça e proteja-o contra as ciladas e ataques do “Velho Homem” 
(Chiara Lubich). ➔ Para aprender mais: Leia os versículos, de preferência em mais de 
uma tradução, e enumere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
( 1 ) Gálatas 6.7     (     ) A maior consequência do pecado é a morte. 
( 2 ) Romanos 6.23    (     ) Os maus não entrarão no Reino de Deus. 
( 3 ) Isaías 1.28     (     ) O homem colhe o que planta. 
( 4 ) 1 Coríntios 6.9a    (     ) Quem abandona o Senhor será destruído 
( 5 ) Efésios 5.5-6            (     ) A ira de Deus cairá sobre os desobedientes 
➔ Check-up: Vamos aproveitar o dia de hoje para fazer uma autoavaliação. Faça uma 
limpeza de tudo o que deve ser eliminado do seu coração. Todo sacrifício de renúncia para 
mudanças é louvável quando se trata de não perder a comunhão com Deus! Seja sincero! 
Dê uma nota de 0 a 10 sobre como está a sua vida em relação aos frutos da carne: (  ) 
adultério; (  ) prostituição;  (   ) impureza;    (   ) lascívia; (   ) idolatria; (   ) feitiçaria; (   ) 
ódio; (   ) discórdia; (   ) ciúmes; (   ) ira; (   ) egoísmo; (   ) dissensões; (   ) facções; (   ) 
inveja; (   ) embriaguez; (    ) orgias; (   ) coisas semelhantes. 4)Decidindo: (  ) Decido 
procurar meu parceiro de oração e falar para ele todas os frutos da carne que têm grande 
espaço na minha vida (notas abaixo de 8). (  ) Decido vencer a minha maior dificuldade 
com essas duas atitudes, que praticarei a partir de hoje: 
.....................................................................................5) Compartilhando com Deus: Agora 
é entre você e Deus. Coloque no altar dele seus problemas, suas limitações. Só podemos 
vencer o pecado com a ajuda Dele. Confesse seus pecados e Ele com certeza vai te perdoar 
e te mostrar o caminho. Clame por coragem para mudar o que precisa ser mudado. 

Confira os resultados: 2, 4, 1, 3 e 5 

Sexta-feira: Crucificando a carne e vivendo pelo Espírito 
“Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus 
desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.” Gálatas 5.24-25 
1)Entendendo: Depois de apresentar os frutos da carne e as consequências para quem 
permanece no erro (e, claro, fazer a lista dos “frutos do Espírito, nos versículos 22 e 23), 
Paulo encerra com um apelo. Esse apelo, essa orientação, é composto por duas partes. A 
primeira diz que devemos crucificar a carne, juntamente com as paixões e desejos. Para 
você, o que significa “crucificar a carne”? ............................................................................ 
Se você respondeu que é fazer morrer nossa natureza humana, juntamente com tudo o que 
desagrada ao Senhor, você acertou! E a segunda parte é “andar pelo Espírito”, uma vez que 
já vivemos por Ele. Isso significa que, se nós já entregamos nossa vida a Jesus, devemos 
viver como Ele quer, e não mais como nossa natureza pecaminosa deseja. Não basta apenas 
dizer que é de Deus, é preciso agir conforme a Sua Vontade! 2) Memorizando: aproveite e 
decore agora o versículo de hoje! 3) Tire a lição lendo esses versículos: 2 Crônicas 7.14-
15; Romanos 8.13-14; Hebreus 9.14; 4) Decidindo:  (    ) Decido definir limites claros para 
evitar os frutos da carne; (  ) Decido desenvolver os frutos do Espírito em minha vida, 
começando por esta atitude: .................................(   ) Decido OBEDECER a Deus e agir de 
acordo com a Sua Vontade, revelada a mim através desta meditação. (Também nas 
pregações, orações, conselhos de amigos do GA. 5) Compartilhando com Deus: Deus 
conhece o seu coração, mas Ele quer ouvir pedidos, confissões e agradecimentos da sua 
boca. Converse com Deus, pedindo sabedoria, discernimento e disciplina para mudar o que 
precisa ser mudado. Lembre-se: Muita oração... muito poder. Pouca oração... pouco poder. 
Nenhuma oração... nenhum poder! 
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