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Gálatas 5.24-26



• natureza • sabor • desfrute

Como provar do 
fruto do Espírito?

• um fruto • uma obra  
• um agente



---------
Não façam mau uso de sua liberdade – deixem de morder-se e devorar-se (v. 
13-15)
...

Andem no Espírito [no evangelho de justiça pela fé] » a carne será vencida 
(v. 16)

O Espírito se opõe à carne para que vocês não façam o que querem (v. 17)
Guiados pelo Espírito vocês não estão sob a lei [sob a obrigação de 
serem justificados e santificados pelo esforço da carne] (v.18)

...
– POR QUE É NECESSÁRIO O MINISTÉRIO DO ESPÍRITO? – 

...
Ora, a carne produz obras péssimas (v. 19-21), mas o fruto do Espírito é 
excelente e condizente com a lei (v. 22-23)

e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e 
desejos (v. 24).

Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito (v. 25).
...
[Portanto] abandonemos a vanglória [convencimento; vaidade, jactância, bazófia], 
provocação e inveja (v. 26)
---------



1Pelo Espírito a 
carne é 

crucificada



O QUE SIGNIFICA 
CRUCIFICAR A CARNE?



O Espírito nos incluiu na 
morte de Cristo

O Espírito aplica o poder da 
morte de Cristo em nós

Obra vicária

União com Cristo



[...] se, pelo Espírito, 
mortificardes os feitos do 

corpo, certamente, 
vivereis (Rm 8.13)

Os cristãos – os agentes 
depois do Agente – podem 

fazer isso



“Crucificaram” (v. 24 – passado); uma 
obra consumada

“Fazei morrer” (Cl 3.5 – presente);  
um processo



O meio divino para matar a 

carne é a cruz



Um pássaro nunca faz 
seu ninho em uma 

árvore seca
Provérbio Japonês



Deixar tudo 
por Cristo  

(Lc 9.23-25; Fp 3.7-8)

Se eu sou de Cristo Jesus, o 
destino de minhas paixões e 

desejos pecaminosos é a cruz



2Pelo Espírito 
vivemos e 
andamos



No Espírito 
vivemos



No Espírito 
andamos



A MENTIRA A VERDADE

A vida de pecado 
é normal; viver 
espiritualmente 
(como santos de 
Deus) é para 
poucos

Os que são de 
Cristo são santos; 
andemos 
conforme nosso 
status: “no 
Espírito”



O resultado da vida no Espírito é 
humildade e paz (v. 26)



CONCLUINDO



Santificação é a aplicação do 
poder da morte de Cristo 

em nós 

“Eu me alegro na cruz,
Dela vem graça e luz

Para minha santificação” 
(Hino 266)



John Owen 

Contemplo o Senhor 
Jesus, que tem toda a 
plenitude de graça no 

seu coração, e toda 
plenitude do poder em 
suas mãos; ele é capaz 

de matar todos esses 
inimigos. Há provisão 

nele para alívio e auxílio.



A aplicação do 
poder da cruz em 

nós é feita pelo 
Espírito

“Quebranta-nos” (Hino 86) 
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