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Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão 

em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. (Gálatas 5.17 NVI) 

Existe um dilema interno em cada um de nós: muitas vezes sabemos o que é certo, o que é 

melhor e mais saudável, entretanto cedemos à pior escolha. Nossa carne milita contra o Espí-

rito e muitas vezes fazemos o que não queremos ou pelo menos não deveríamos. Por que isso 

acontece?   

Fazemos parte de uma geração que tem se mostrado cética e alheia ao direcionamento di-

vino. Consequência disso se revela nas inúmeras notícias de tragédias, violências, abusos, cor-

rupções e tantas outras coisas que indicam claramente que as pessoas têm tomado uma 

enorme distância do relacionamento com Deus, que é santo, bondoso, amável, manso.   

Aqueles que abrem a mente e o coração para o Deus todo-poderoso habitar e reinar em sua 

vida, o fazem porque se arrependem dos pecados pela revelação do Espírito Santo e buscam o 

perdão divino. É dessa maneira que temos a comunhão com o Pai restabelecida e a garantia 

da vida eterna.   

Assim que o Espírito Santo nos revela o pecado, se inicia uma batalha entre a carne e o 

Espírito de Deus. A nossa vontade humana peleja contra o propósito divino, querendo tomar 

outra direção. A nós, cabe a escolha de qual caminho seguir. É uma decisão diária, que se 

apresenta a todo instante, em tudo que fazemos e falamos. Some-se a essa luta interna, a ten-

tação do inimigo que anda ao derredor, que insiste em nos distrair e desviar nossos olhos de 

Deus, nos empurrando na ladeira da imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e 

outros, como ensina o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, cap.5.19-21. Na realidade, qualquer 

atitude, fala, pensamentos, escolhas que nos afastam do propósito de Deus, são uma vitória da 

carne sobre o Espírito. Por isso, precisamos vigiar e orar, para que o Espírito Santo guarde 

nossa mente, coração e corpo.   

A busca de um relacionamento vivo e pujante com Deus, nos faz caminhar no Espírito, nos 

traz santidade. Nosso procedimento mostra o amor e o caráter de Deus onde quer que esteja-

mos, como expressão viva, personificação da sua graça e bondade.  Agindo dessa maneira, 

levaremos pessoas a desejar e buscar a presença divina.   

É possível, sim, caminhar no Espírito! E o resultado dessa caminhada se vê pelos frutos que 

produzimos (Mt 17.17). Se nos mantivermos em Cristo, produziremos o fruto do Espírito (Gl 

5:22-23).  

Medite sobre que tipo de frutos que você tem produzido. Deus deseja caminhar junto com 

você e busca aqueles que o adoram em Espírito e verdade (Jo 4.23-24). Busque a Deus e se 

esforce para andar no Espírito e prove você mesmo como é bom viver a vida abundante, cheia 

de paz e da alegria que excede todo o entendimento.  
 


