


Didaquê 
Anésio Rodrigues 

Aula 60 -  O andar no Espírito     

1. As pressões externas, revelam o que há no nosso interior 

A. As pressões externas 
a. Quando falamos de pressões externas, temos a tendência em pensar que sejam 

somente coisas ruins. Mas, coisas boas também podem revelar o que está no 
nosso coração. Foi o caso da prosperidade de Sodoma  

b. Ezequiel 16:49 (Nova Versão Internacional) 
Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma:  
ela e suas filhas eram arrogantes,  
tinham fartura de comida e viviam despreocupadas (próspera tranquilidade);  
mas, não ajudavam os pobres e os necessitados. 

c. A prosperidade de Sodoma, revelou a arrogância que já existia em seu coração. 
d. Ela não criou a arrogância lá. Apenas revelou. 
e. Sendo assim, coisas boas ou ruins, qualquer pressão, revelará o que tem em 

nosso coração. 
f. Lucas 6:45 (Nova Versão Internacional)  

O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o 
homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca 
fala do que está cheio o coração. 

g. Mateus 12:34 (Nova Versão Internacional)  
Pois a boca fala do que está cheio o coração. 

B. Os Pontos fracos 
a. Todos temos nossos pontos vulneráveis e é bom cuidarmos para que eles não nos 

destruam quando atingidos.  
b. Por não ter consciência dos pontos fracos muitas pessoas caem em verdadeiras 

armadilhas.  
c. O seu ponto fraco pode ser a porta de entrada para a sua infelicidade. 

C. Tendências 
a. Romanos 8:5-8 (Nova Versão Internacional) 

Quem vive segundo a carne  
tem a mente voltada para o que a carne deseja;  
mas quem vive de acordo com o Espírito,  
tem a mente voltada para o que o Espírito deseja.  
A mentalidade da carne é morte,  
mas a mentalidade do Espírito é vida e paz;  
a mentalidade da carne é inimiga de Deus  
porque não se submete à Lei de Deus, nem pode fazê-lo.  
Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. 

b. Romanos 8:5-8 (Tradução de Almeida Atualizada) 
Porque os que se inclinam para a carne… 
mas os que se inclinam para o Espírito… 
o pendor da carne… 
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c. A este pendor, inclinação ou tendência, vamos chamá-las de pontos fracos de 
nossas vidas. Qual é o seu ponto fraco? Entendo que você não queira que 
ninguém saiba, mas, fazer de conta que ele não existe, é perigoso. 

d. Admita que você não é Deus, não é super-herói, e que tem fraquezas. 
e. Não passe para todos a impressão de ser o que você não é, senão, um dia 

descobrem e a casa cai. 
f. Vigie suas inclinações, suas tendências, os pontos fracos de sua vida. 

Normalmente, minhas tendências sempre estão por detrás de todo tipo de 
problema que eu arranjo em minha vida. 

 

D. Pesquisas 

a. Numa pesquisa, foi perguntado o seguinte para aqueles que eram cristãos:  
Quais são as tentações mais comuns que você tem encarado? 

1. O orgulho 
2. O Egoísmo – Usar os outros a seu favor 
3. A Preguiça 
4. A Pornografia 
5. A Inveja – invejando outras pessoas pelo que eles possuem. 
6. A Mentira  
7. (Na verdade a Mentira era o principal, mas a maioria dos entrevistados 

mentiram acerca disso) 

b. Na mesma pesquisa foi perguntado: Em que situação aquela tentação se torna a 
pior para você?  

1. 81% Quando eu não tenho um bom tempo devocional com o Senhor. 
2. 57% Quando eu estou fisicamente ou mentalmente cansado. 
3. Note: quando você está fisicamente ou mentalmente cansado, você fica 

mais suscetível à tentação. Fique alerta a isto! 

c. Também foi perguntado: O que te ajuda a vencer a tentação? 
1. 84% Falar com Deus acerca da tentação. Orar. 
2. 76% Inviabilizar situações comprometedoras o mais rápido possível. 
3. 52% Abrir o meu coração com algum amigo de confiança acerca do meu 

problema. 

d. Quando você abre o coração para um irmão de confiança, você reconhece que 
você não está sozinho.  

e. Todos nós enfrentamos tentações. 
f. Os irmãos mais maduros sofrem, os novos também sofrem. 
g. É por isso que não sou a favor da teologia dos super-heróis. Não acredito em 

super-crentes, nem tampouco gente que nunca erra.  
h. Graças a Deus procuramos manter a Carisma como uma Comunidade de gente: 

Gente desesperada por Deus, que conhece suas fraquezas, e que reconhecem 
que precisam da graça de Deus em suas vidas! 

 de 2 5



E. A tentação ainda não é o pecado. 
a. A tentação é como uma isca, por detrás tem o anzol! 
b. Um dos sinais de maturidade é reconhecer o anzol por detrás da isca, é 

reconhecer a tentação com mais rapidez.  
c. Tentação é quando o nosso ponto fraco esta sendo provocado. 
d. Somente quando sua vontade é seduzida pelo desejo é que você peca. 
e. Enquanto você resiste, você ainda não pecou. 
f. Lembrando que eu não me refiro ao pecado somente como situações de 

moralidades. É mais do que isso: é estragar o plano de Deus para sua vida.  

2. A Carne 

A. Gálatas 5:16-25 (Nova Versão Internacional) 
Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.  
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito;  
e 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. 
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem;  
idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções  
e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. 
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.  
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. 

a. A Carne é um termo atualmente incompreensível para uma pessoa não 
acostumada com os termos bíblicos. A carne são os seus pontos fracos. 

b. Os pontos fracos de sua vida, sua inclinação, sua tendência, militam contra sua 
consciência, sua integridade, sua vida no espírito, como a bíblia o chama. 

c. Gálatas 5:16-25 (Bíblia A Mensagem) 
Todos conhecem o tipo de vida  
de uma pessoa que quer fazer o que bem entende:  
sexo barato, mas sem nenhum amor;  
vida emocional e mental detonada;  
busca frenética por felicidade, sem satisfação;  
deuses que não passam de peças decorativas;  
religião de espetáculo;  
solidão paranóica;  
competição selvagem;  
consumismo insaciável;  
temperamento descontrolado;  
incapacidade de amar e de ser amado;  
lares e vidas divididos;  
coração egoísta e insatisfação constante;  
costume de desprezar o próximo,  
vendo todos como rivais; vícios incontroláveis; 
E, se eu fosse continuar, a lista seria enorme.  
Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês:  
se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o Reino de Deus. 
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B. Na luta da carne contra o espírito, quem vence? 
a. Vence o mais forte.  
b. Quem é o mais forte? O mais forte é aquele que você alimenta mais 

c. Tiago 1:14,15 (Nova Versão Internacional) 
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo,  
sendo por este arrastado e seduzido.  
Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado,  
e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. 

d. Corra para Deus  
e. Tentar combater seus pensamentos só alimenta a tentação. 
f. Pare de pensar na tentação e pense nas coisas de Deus. 
g. Não basta dizer NÃO a tentação. É preciso dizer SIM para Deus! 

h. 2 Timóteo 2:22 (Bíblia na Linguagem de Hoje) 
Fuja das paixões da mocidade  
e procure viver uma vida correta,  
com fé, amor e paz, junto com os que  
com um coração puro pedem a ajuda do Senhor. 

1. Fuja. 
2. Fuja pra Deus 
3. Fuja COM gente que te ajuda a fugir. 
4. Você precisa ficar ao redor de pessoas que querem viver o mesmo tipo de 

vida que você quer viver pra Deus. 

i. Como se livrar de tudo isso? 
1. Oração sincera. 
2. Arrependimento. 
3. Fuja das áreas de perigo. 
4. Ande com gente que te acrescenta coisas boas. 

 

C. Textos complementares 

a. 1 Coríntios 15:33 (Nova Versão Internacional) 
Não se deixem enganar: “As más companhias corrompem os bons costumes”. 

b. Efésios 4:27 (Nova Versão Internacional) 
Não dêem lugar ao Diabo.  

c. Efésios 4:27 (Bíblia na Linguagem de Hoje) 
Não dêem ao Diabo oportunidade para tentar vocês. 

d. Provérbios 4:14-19 (Bíblia na Linguagem de Hoje) 
Não vá aonde vão os maus. Não siga o exemplo deles. 
Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal. Desvie-se dele e passe de lado. 
Os maus não podem dormir sem ter feito alguma coisa má;  
eles ficam acordados até conseguirem prejudicar alguém. 
Porque para eles a maldade e a violência são comida e bebida. 
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A estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora,  
que brilha cada vez mais até ser dia claro. 
Mas a estrada dos maus é escura como a noite;  
eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. 

e. Salmo 1:1-3 (Nova Versão Internacional) 
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios,  
não imita a conduta dos, pecadores,  
nem se assenta na roda dos zombadores!  
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor,  
e nessa lei medita dia e noite. 
É como árvore plantada à beira de águas correntes:  
Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham.  
Tudo o que ele faz prospera!  
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