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Texto Áureo: 

 
           I TESSALONICENSES 5:23 

23 E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo; e todo o vosso espírito, e alma, e 
corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

- Paulo conclui suas instruções tendo apresentado aos crentes os padrões morais, éticos e 
espirituais, agora ele se dedica naturalmente a orar por eles. A oração é urgente e fervorosa. 
A conjunção com a qual ele começa e o mesmo Deus de paz; (23, “ora que o Deus de 
paz”, NASB), conecta a oração com a subdivisão petica precedente. Esta conexão indica 
que só o Deus que santifica plenamente pode levar os leitores a viver de verdade esta vida. 
É significativo que numa oração por santificação Deus seja tratado por o mesmo Deus de 
paz “o próprio Deus da paz”.   Paz, no sentido hebraico clássico, abrange o significado de 
prosperidade ou felicidade espiritual completa. Deus é a fonte da paz. Para experimentar a 
graça santificadora de Deus os homens têm de primeiro receber a paz divina (ef. Rm 5.1). 
Ser justificado é ter paz com Deus e ter, na sua regeneração, o início dessa santificação 
que Paulo ora que seja total e completa. Paz com Deus se torna a mais profunda paz de 
Deus comunicada pela harmonização interior da pessoa inteira em todas as suas partes e 
funções. Paulo está orando por isso.  

- O verbo grego hagiazo significa “separar-se de coisas profanas e dedicar-se a Deus”, e 
também, “purificar” (externamente e interiormente através da reforma da alma). No uso do 
Novo Testamento, a purificação é primária. O modificador plenamente denota a amplitude 
da purificação. Essa palavra não ocorre em outro lugar na nossa Biblia grega, mas o uso 
nos poucos exemplos conhecidos na literatura não deixa dúvida do seu significado. É 
formada por holos (tudo) e telos (fim), e denota finalidade bem como perfeição.   

- Observamos que, em grego, santifique está no tempo aoristo. Nos versículos precedentes, 
Paulo usa o tempo presente que indica ação contínua para os cincos verbos envolvidos. 
Mas o tempo aoristo indica não ação ou processo contínuo, mas ação que ocorre e é 
concebida como completa. Isso não quer dizer que não haja processo precedendo o ato 
santificador, e claro que não quer dizer que o ato é tamanho a ponto de impedir o processo 
contínuo decrescimento em santidade depois da crise. Paulo está orando pela ação 
purificadora de Deus na vida desses crentes tessalonicenses para que eles venham a dizer; 
“O trabalho tem sido feito; nós temos sido e, agora, somos completamente santificados”. 



- Ressaltemos também que os crentes tessalonicenses, conforme o apóstolo os descreveu, 
renasceram genuinamente, estavam trabalhando e testemunhando, e eram irmãos 
exemplares em Cristo (ef. 1.1,3,4,6-10). Fica evidente que Paulo está orando pela 
santificação total desses crentes como uma segunda obra da graça de Deus, definida em 
termos do tempo e da experiência. 

- Como que a enfatizar a abrangência da santificação, Paulo continua: E todo o vosso 
espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados; (“conservados inteiros, ASV. 
“conservados completos”, NASB). Esta conservação deve tornar os crentes 
irrepreensíveis, “inculpáveis”, “livres de toda mancha” para a vinda do nosso Senhor 
Jesus Cristo. A segunda frase da oração gramatical é um tanto quanto explicativa da 
primeira. O termo grego holokleron (todo), significa “completo em todas as suas partes 
(holos, ‘todos, kleros, ‘lote’ ou ‘parte’). Não deve haver deficiência em parte alguma”. O 
adjetivo predicativo é considerado modificador de todos os três dos substantivos que se 
seguem. 

- Paulo está pensando novamente na parousia. Somente o ato santificador preparará os 
crentes para a prova daquele dia. Paulo também tem em mente a graça preservadora e 
estabilizadora da santidade. A santificação total não deve ser adiada até a vida do Senhor, 
como o contexto deixa claro, visto que a oração envolve a conservação até àquele dia (sobre 
irrepreensíveis, ver comentários em 2.10; ef. 2 Pe 3.14). 

- Muita coisa já foi escrita sobre espírito, e alma e corpo. Será que o apóstolo estava 
descrevendo que a constituição humana divide-se essencialmente em três partes, quer dizer, 
é uma tricotomia? Mas, sendo assim, este ponto estaria em desacordo com o tom do ensino 
paulino sobre a natureza humana nas outras paisagens de sua lavra. O enfoque está na 
pessoa inteira (no ser inteiro). O ser total do homem tem de ser santificado. Wiley escreve: 
Levando em conta que o homem é composto de uma porção material e de uma porção 
imaterial, esta última, na exata terminologia bíblica, é considerada de maneira dupla. 
Quando vista como o poder de animar o organismo físico chama-se psyche ou alma; 
quando vista como agente racional ou moral, esta mesma porção imaterial é conhecida 
como pneuma ou espírito. No uso de Paulo, pneuma é a parte mais alta do homem em 
relação a coisas espirituais; psyche é a mesma parte mais alta do homem só que em relação 
a coisas físicas.  

 
  

- A purificação deve atingir toda parte da natureza humana: o sentimento, a vontade, a 
imaginação, a fonte motivadora de vida. O corpo faz parte da natureza humana, pois é o 
templo do Espírito Santo (1Co 6.19) e é o veículo e instrumento da vida pessoal (cf. Rm 
6.12,13,19). 

- A abrangência da oração é tão vasta que requer uma garantia. Esta santificação não se 
baseia no poder, empenho, realização do homem ou mesmo em sua consagração. É Deus 
que a fará. E esta garantia está fundamentada no caráter de Deus. Ele é fiel. Ele fará o que 
diz. Seu propósito ao chamar os homens é que eles sejam santos (cf. 2.12; 4.3,7; Ts 2.13,14; 
Ef 1.4).  

 

Texto da Leitura Bíblica em classe: 



 
GÁLATAS 5:16-22,25 

 
16  Digo, porém: Andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne.   

- Nesta subdivisão, Paulo admoesta os crentes gálatas a andar no Espírito, para que os 
desejos da carne não venham a ser satisfeitos. Ele mostra que os desejos do Espírito e os 
desejos da carne se opõem diretamente um ao outro. Aquele que é conduzido pelo Espírito 
não está mais sob a lei que leva à escravidão da carne.  

- Como indicado no versículo 13, o serviço de amor ao qual os crentes gálatas foram 
admoestados a fazer não era mero afeto ou sentimento humano. Era amor divino. Para 
alcançar este tipo de amor era necessário viver numa relação vital com Deus, descrito neste 
contexto como viver pelo Espírito. Paulo dá um imperativo novo, mas relacionado: Digo, 
porém: Andai em Espírito. O verbo grego traduzido por andai (peripateo) é termo 
comum no Novo Testamento. Nos Evangelhos Sinóticos é usado exclusivamente no 
sentido literal; No evangelho de João, Apocalipse e Atos tem geralmente o significado 
literal. Nos escritos de Paulo sempre é usado em sentido figurado, significando viver ou 
“portar-se”, “conduzir-se”. Para viver essa vida de amor, os gálatas têm de viver pelo 
Espírito. Nesse contexto Espírito (pneuma) não se refere ao espírito humano nem ao 
Espírito divino do ponto de vista independentes um do outro, mas os Espírito divino quando 
Ele habita o espírito humano. O homem interior do crente tem de estar sob a força 
motivadora e capacitadora do Espírito Santo.  Isto está em contraste diametral com a vida 
anterior, que era motivada pelos desejos da carne 

- Essa vida nova vivida permanentemente debaixo do Espírito é possibilitada pela 
apresentação da crise pessoal a Deus. Antes de viver em tal relação, a pessoa tem de 
primeiro entrar nela. Esta é a dupla preocupação de Paulo. 

- O apóstolo preferia declarar a consequência negativa do andar pelo Espírito: E não 
cumprireis a concupiscência da carne. Quando o homem de fé vive e anda pelo Espírito, 
duas coisas acontecem: a) A concupiscência (luxúria, desejo) da carne (pecaminosa) não 
se cumpre, ou seja, não é satisfeita. É porque o homem de fé não vive de acordo com a 
carne. Paulo descreve vividamente os desejos satisfeitos da carne como “as obras da 
carne”.  b) A segunda coisa que acontece quando o crente anda pelo Espírito é o resultado 
positivo. A vida do crente produz o fruto do Espírito (começando com o amor). O contexto 
indica que o problema imediato era a falta desta frutificação de amor entre os irmãos 
gálatas. 

 

17 Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne; e estes opõem-
se um ao outro; para que não façais o que quereis. 

- Como comprovação de sua declaração, Paulo enfatiza a oposição completa e total entre a 
carne e o Espírito. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne; 
e estes opõem-se um ao outro. Esta forma verbal que Paulo usa foi traduzida com precisão. 
A carne cobiça (“deseja”, “anseia”) contra o Espírito. É comum esse verbo ser 
compreendido e traduzido como substantivo, por exemplo: “Os desejos da carne são contra 
o Espírito”. Se, como ocorre frequentemente, o verbo tem a força de substantivo, então é a 



mera descrição de dois modos de vida contraditórios. Este entendimento está em harmonia 
com a outra passagem, onde o Espírito é contrastado com a carne. 

- Paulo usa o versículo 17 para fundamentar a declaração feita no versículo precedente. Os 
desejos da carne não serão satisfeitos se o crente andar pelo Espírito, porque a vida pelo 
Espírito é totalmente oposta ao modo de vida pela carne. Os desejos da carne não serão 
mais satisfeitos se o crente andar pelo Espírito, porque tais desejos representam dois modos 
de vida contrastantes. São totalmente antitéticos. 

- Esse versículo, retirado do contexto, é usado para ensinar a “teoria das duas naturezas”, 
que afirma que o crente sempre está dividido entre duas forças igualmente poderosas. O 
resultado dessa teoria é o crente viver duas vidas: servindo a Deus com sua natureza 
superior (ou nova natureza) e servindo ao pecado com a natureza inferior (ou velha 
natureza, a carne). Esta bifurcação faz violência séria ao pensamento de Paulo. De maior 
importância, ignora o contexto; em vez de confirmar a declaração de Paulo, esta 
interpretação a contesta. Ignora o claro ensino paulino que diz que o poder da carne 
pecaminosa foi destruído pela cruz. A carne, como instrumento do pecado, foi erradicada. 

- Antes de Paulo fazer o contraste entre as “obras da carne” e o “fruto do Espírito”, ele 
adicionou uma observação importante: Para que não façais o que quereis. O texto grego 
não diz “Por isso vocês não podem fazer o que querem”, mas para que não façais o que 
quereis. A oposição do Espírito à carne é tamanha que resulta em proteção vital para o 
crente que anda em Espirito. Ele não precisa fazer o que ele por si mesmo faz. Não é que 
ele seja incapaz de seguir os próprios desejos, mas que ele não tem o poder de segui-los 
quando são contrários à vontade de Deus. Isto significa que, quando o crente anda pelo 
Espírito, os desejos do Espírito substituem os desejos da carne.  

 

18  Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei.   

- Tendo definido o contraste, Paulo retorna ao tema, mas usa termos ligeiramente 
diferentes, antes de descrever o contraste. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais 
debaixo da lei. A expressão guiados pelo Espírito é paralela à expressão andai em 
Espírito. Porém, o termo guiados enfatiza a submissão do crente ao Espírito. A frase não 
estás debaixo da lei é rememorativa de Romanos 6.14, onde, no meio de uma descrição 
vívida da libertação do pecado pela morte com Cristo, Paulo faz a mesma observação 
acrescentando: “Mas (vós estais) debaixo da graça”. As alternativas rígidas estão 
constantemente na mente de Paulo. A vida debaixo do Espírito com a vitória sobre a carne, 
está em antítese direta com a vida debaixo da lei, a qual estes convertidos estavam pensando 
em voltar.    

 

19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: prostituição, impureza, 
lascívia,   

  - Vemos também o contraste entre o Espírito e a carne na manifestação das obras da carne. 
Depois de enumerá-las.  Paulo exorta os crentes gálatas dizendo que quem faz tais coisas é 
excluído do Reino de Deus. 



 - Quando o homem vive de acordo com as paixões e desejos da carne, certos resultados são 
inevitáveis. Paulo denomina estes resultados de as obras da carne, expressão importante 
quando comparado ao “fruto” do Espírito. Estas obras são manifestas publicamente, são 
claramente reconhecíveis para que todos vejam o que realmente são.  

20 idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, 
heresias,   

- O segundo grupo de “obras” más se relaciona com práticas religiosas pagãs, que também 
se constituíam problema entre os convertidos de Paulo que vinham do paganismo. Idolatria 
é a adoração da imagem e do deus que ela representa. Nisto se acha o perigo sutil. 
Originalmente, nenhum ídolo foi feito para ser adorado. A imagem tinha o propósito de 
localização e visualização para tornar mais fácil adorar o deus do qual era representação. 
O mal básico na idolatria é que a criação é adorada no lugar do Criador. 

21  invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das 
quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não 
herdarão o Reino de Deus.   

- Paulo encerra a lista das “obras da carne” com dois termos cujos significados são 
totalmente óbvios: bebedices (methai) e glutonarias (komai). As Escrituras e, 
surpreendentemente o mundo dos dias de Paulo reconhecam que a embriaguez era 
vergonhosa e degradante. É lógico que não tem lugar na vida do cristão. Embora o termo 
glutonarias fosse usado no grego secular com o significado simples de comemoração, no 
Novo Testamento descreve excessos que são mais bem descritos por devassidão e 
libertinagem. Tais ações contradiziam o testemunho cristão.    

22 Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança.   

- O contraste entre a carne e o Espírito atinge o clímax adequado quando Paulo faz a lista 
do fruto do Espírito. No âmago de sua exortação há o apelo para que o crente seja atraído 
pelo fruto ao mesmo tempo em que é repelido pelas “obras”. Embora Paulo aceitasse que 
a opinião prevalecente na igreja primitiva, que dizia que a presença e atividade do Espírito 
eram evidenciadas pelos dons sobrenaturais, ele reconhecia que estas não eram 
necessariamente prova de caráter moral. Por conseguinte, deu o mais sublime valor e 
destaque ao fruto do Espírito, que se relaciona diretamente às qualidades éticas e morais.  

25  Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.   

- Nesta passagem, Paulo lembra aos gálatas que eles crucificaram a carne com suas 
tendências e desejos. Já que possuíam vida nova, deveriam viver sob a disciplina do 
Espírito. Essa situação impediria que surgissem entre eles vaidade e inveja. 

- Nós, crentes transformados, somos homens novos, livres e espirituais se vivemos no 
Espírito. Paulo toma por certo a premissa principal: O Espírito de Deus que habita no 
crente é essencial para a nova vida do homem de fé. Paulo descreve que o crente vive pelo 
Espírito. Paulo usa pneuma de maneira exclusiva quase fundindo o divino e o humano em 
um conceito, que descreve o espírito divino trabalhando pelo espírito humano (o novo 
homem interior).   
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