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Introdução a Série – Virtudes de um Vencedor 
 

Os grupos de casa são uma estrutura indispensável para o crescimento harmônico da 
igreja. Fazer parte de uma comunidade que desenvolvem relacionamentos não é apenas um 
privilégio, mas uma necessidade para que os cristãos vivenciem os valores do Reino. 

No início de 2022 eu tive o desejo de fazer uma série de lições baseadas no que Paulo 
chamou de fruto do Espírito em Gálatas 5: 22-23. Mas me deparei com o grande desafio de 
fazer essas lições. Graças a Jesus Cristo nosso Senhor e Salvado finalmente confluímos.  

A série Virtude de um vencedor vai nos mostrar e ajudar a como vencer nesta grande 
luta que a entre os desejos da carne. O meu desejo é que Deus possa usar estas lições que são 
baseadas nas escrituras para que eu e você possamos compreender a grande batalha que 
enfrentamos contra os desejos da carne, mas também como ser vitorioso nesta luta.  
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Virtudes de um vencedor 

               Lição 1 – Guiados pelo Espirito ou pela Carne? 

Quebra-gelo:  
1. Compartilhe com o grupo qual a fruta que você mais gosta?  
2. Qual foi a maior mudança que ocorreu na sua vida por causa do cristianismo? Compartilhe  

 

Introdução: Hoje começamos uma série de lições que mudaram completamente nossos estilos de 
vida. Vamos aprender sobre as obras da carne e Fruto do Espírito. No texto de Gálatas 
5.16-26 Paulo contrasta os dois modos de vida: um dirigido pelo Espírito de Deus, outro, 
controlado por nossa tendencia pecaminosa. Nosso maior desafio agora como cristãos é 

não fazermos aquilo que simplesmente desejamos, mas buscarmos a vontade de Deus e uma vida 
cheia do Espírito Santo. 
 
 EXAMINANDO AS ESCRITURAS: Gálatas: 5: 13 – 25 
 

1. Quais as formas que a carne utiliza para tirar proveito da liberdade em Cristo? (v.13-15)  
2. Olhando para o versículo 17, qual a maior batalha que enfrentamos?  
3. De acordo com o versículo 16 e 18, como podemos vencer as obras da carne?  
4. Nos versículos 19 a 21, de que formas o fruto do Espirito nos da vitória contra as obras da carne?  
5. Segundo o versículo 21, o que acontece com aqueles que vivem na pratica das obras da carne?  
6. Qual do fruto do Espírito relacionado por Paulo, tem desenvolvido em sua vida? (v.22-23)  
7. Segundo Paulo o que acontece quando pertencemos a Cristo? (v.24-25)  

 
 APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Em quais áreas da sua vida, você percebe o conflito interior entre Espírito e a Carne? Porquê?  
2. Qual aspecto do fruto do Espirito você mais percebe em sua vida diária?   
3. Que passos práticos podemos adotar, para andar e viver no Espírito?  

 
Conclusão: O cristão deve fazer a opção de andar no Espírito, e não de ser dominado pelas obras da 
carne. Para vencer a carne, temos que viver no Espirito. Lembre-se que Deus concedeu aos cristãos Seu 
próprio Espírito (Atos 2:38), podemos vencer a carne. Pela graça de Deus, podemos vencer na batalha 
diária travada entre a carne e o Espírito. 
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   Virtudes de um vencedor 
        Lição 2 – Fruto do Espirito é Amor 

QUEBRA GELO: 
1. Você tem dificuldade para amar a pessoa que lhe fez um mal no passado? 
2. Conte ao grupo sobre uma ocasião em que você teve a chance de dar mais importância a alguém 

que a você mesmo, mas não o fez.? 
 
Introdução: O amor (gr.agape) é o fruto do Espírito Santo, este é a essência de todas as demais 

características do fruto. É a busca pelo interesse e bem de outra pessoa sem querer nada 
em troca. É o elo da perfeição (Cl 3.14), o cerne da fé em Jesus e o maior dos mandamentos; 
é uma decisão incondicional e não apenas um sentimento (1Jo 5.3). A palavra amor tem 
pelo menos, quatro significados diferentes: o amor Eros se refere ao amor carnal; o Philos 

se refere ao amor de familiares e Etorge amigos e o Ágape é o amor do tipo de Deus, o amor 
incondicional e sacrificial. 

 
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: 1 JOÃO 4: 7-20 
 

1. Qual a importância do fruto do Espírito (amor) na vida do cristão? 
2. Quais são os efeitos percebidos quando os cristãos amam mutuamente? (v.7) E quando não 

amamos? (v.8) 
3. De acordo os versículos 9 e 10, como você pode intender o amor de Deus? 
4. De que maneira os versículos 11 e 12, motiva você a amar os outro? 
5. Com base no versículo 12, como as pessoas podem ver a Deus? 
6. Nos versos 16 a 18, quais são as características do amor de Deus?  
7. Por que é impossível amar a Deus e odiar o irmão? (v.20-21) 

 

  APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Como a lição de hoje te ajuda a amar aquela pessoa que precisa do teu amor?   
2. Nesta semana, como você pretende expressar este amor em casa, no trabalho, ou em um 

relacionamento difícil? 
3. O que falta na sua vida para experimentar o amor de Deus? 

 
Conclusão: Quando o Espírito Santo está no controle de nossas vidas, e estamos sendo guiados por 
ele, demonstramos genuíno discernimento e buscamos espontaneamente viver a reciprocidade do 
amor cristão na comunidade. 
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Virtudes de um vencedor  
Lição 3 – Fruto do Espirito é Alegria 

Quebra gelo: 
1. Qual foi a melhor coisa que aconteceu para você na última semana? Algo que te 

trouxe alegria? Compartilhe com o grupo. 
2. Por que você acha que é tão difícil viver contente nos dias de hoje?  

 
Introdução: A palavra alegria parece muito importante na Bíblia, pois é citada 148 vezes, 
enquanto o verbo alegrar, nas suas variadas formas ou tempos é citado 159 vezes. A carta aos 
filipenses é conhecida como a “Carta da Alegria.” Por 17 vezes somente nesta carta ele fala 
sobre alegria e satisfação. No Novo Testamento Grego a palavra alegria significa deleite, 

jubilo, prazer, gozo. O fruto do Espírito Santo chamado alegria ou gozo significa a alegria que vence a 
depressão e a angustia; alegria que vence o abatimento e o sentimento de derrota; alegria da volta (de 
alguém muito querido e esperado); alegria sem consequências.  
 

Examinando as Escrituras Filipenses 4:10-19 
 

1. Quais das circunstâncias que Paulo estava enfrentando, poderia roubar a nossa alegria? 
2. Como a ordem “alegre-se sempre no Senhor” faz você se sentir?  (v.4) 
3. De acordo com o versículo 4, qual é a fonte de nossa alegria?  
4. Sabemos que quando Paulo escreveu esta carta ele estava preso. Por quais razões ele estava tão 

alegre? (v. 10-11)  
5. Olhando para o versículo 13, qual é o segredo para se ter contentamento?  
6. No versículo 14, como os filipenses participaram das tribulações de Paulo? 
7. Como Paulo podia manter a alegria diante de tantas adversidades? (v 11-13) 
8. Nos versículos 14 a 18, o que podemos aprender com os filipenses?  
9. No versículo 19, qual era a recompensa que os filipenses receberiam?  

 

  APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:   
 

1. Você tem mantido os seus olhos apenas nas circunstâncias ou consegue enxergar a presença de 
Deus em tudo? 

2. De que forma sua vida mudaria se você mantivesse o foco em dadivas que tem e não pode perde? 
3. Você conhece alguém que precisa desta alegria? O que você pode fazer por esta pessoa esta 

semana?  
 

Conclusão: A alegria que Deus nos dá em sua presença e no ato de servirmos as pessoas é totalmente 
diferente. Ela não passa com o tempo e, à medida que permanecemos na presença de Deus e servindo-o, 
não há circunstância ou adversidade que possa roubá-la de nós 
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  Virtudes de um vencedor 
                 Lição 4 – Fruto do Espirito é Paz 

Quebra gelo: A 
1. Você já experimentou uma ocasião em que se sentiu cheio de paz, mesmo em uma situação que 

não comunicava paz alguma há você? 
 
Introdução: Hoje estaremos tratando daquela qualidade que brota em nosso coração logo após 

entregarmos a nossa vida a Cristo, através da fé, arrependimento, confissão e batismo. Na 
Bíblia encontramos no Antigo Testamento a Palavra "Shalon" e no Novo Testamento a palavra 
"Eirene" que aparece 88 vezes e em todos os livros. Ambas querem dizer a mesma coisa, uma 

atitude gerada pelo Espírito Santo em nós que nos deixa tranquilos diante de fatos que nos atingem. Não é 
indiferentismo, mas uma confiança total em Deus diante das lutas e provações da vida. 
  

Examinando as Escrituras: Filipenses 4: 2 - 9 
1. De acordo com as circunstâncias que Paulo se encontrava, o que poderia tirar sua paz?  
2. De que forma o estresse, preocupação e ansiedade podem roubar a paz?  
3. Como a confiança que Jesus vai voltar pode trazer paz em sua vida? (v.5) 
4. Segundo o versículo 6, o que devemos fazer para não perder a nossa paz? 
5. Paulo diz que a Paz de Cristo vai “guardar a mente” e “guardar o coração” (v. 7). O que isso quer 

dizer? 
6. De que forma os pensamentos podem afetar a nossa paz? (v.8) 
7. Neste texto, a promessa de ter a Paz de Deus é uma consequência de quê? (v.9)  
8. De que formas a paz em nossas vidas podem vencer a inimizade?  

 
  APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Como você pode explicar a paz de Deus para alguém que não conhece Jesus? 
2. De acordo com as orientações de Paulo neste texto, qual produz maior paz em sua vida?  
3. Como você imagina que a paz de Cristo nos levará a relacionamentos saudáveis? 

 
Conclusão: Deus nos tem dado a paz no coração. Mesmo em meio a conflitos nós mantemos o equilíbrio e 
a confiança no Senhor. A Paz vem de Deus e nos é garantida pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Essa 
paz deve existir em todas as esferas da vida: Familiar, nos relacionamentos com as pessoas e com Deus. 
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      Virtudes de um vencedor 
             Lição 5 – Fruto do Espirito é Paciência 

Quebra gelo: 
1. Quando foi a última vez que você perdeu a paciência com alguém?  Como você lidou com a 

situação? 
 

Introdução: Longo ânimo, paciência, longanimidade. Essa característica do fruto amo torna compreensível, 
principalmente no contraste com as obras da carne, de que os aspectos do fruto do Espírito 
(amor) são externos à nossa natureza pecaminosa. Há uma terrível tendência em nos 
irritarmos facilmente com as pessoas, a ponto de não conseguirmos mais aturá-las. A 

paciência ou longanimidade, nos fala da capacidade do Espírito Santo mudar nossa má-disposição para 
com o outro. Como é uma das características do fruto do Espírito, implica que é algo pertencente ao 
Espírito Santo de Deus, ou seja, é algo que faz parte do caráter de Deus e que, por isso, Ele deseja imprimir 
em nosso caráter. 
 

 Examinando as Escrituras:  Tiago 5: 7-11 
 

1. Tem um ditado que diz: “paciência tem limites”. Olhando para este texto até quando devemos ser 
paciência? (v.7)  

2. De acordo com Tiago, qual é a importância da paciência nos momentos de tribulações?  
3. Dos três exemplo de paciência citado por Tiago neste texto, qual deles melhor ajuda você e 

porquê? (v. 7,10,11) 
4. No verso 9, Tiago fala sobre não se queixar ou reclame com os outros. O que esta atitude tem a ver 

com paciência? 
5. Como impaciência afeta nossas relações com outras pessoas?  
6. Por que paciência é tão importante para termos bons relacionamento? 

 
  APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Em que área da sua vida você precisa aprender a ser paciente como o agricultor? 
2. Que mudanças você precisa fazer em seu modo de agir e pensar a fim de se tornar uma pessoa 

paciente? 
3. Como a paciência tem abençoado sua vida? Como nós podemos ser mais pacientes com a nossa 

família? 
 

Conclusão: Se você permitir, o Espírito Santo pode moldar seu caráter de acordo com o Fruto do Espírito. É 
possível que ele use situações confrontadoras para que você possa exercer a paciência, mas o intuito dele 
é um só: fazê-lo uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus Cristo. 
 

    

 

 



 
10 

 

 Virtudes de um vencedor 
       Lição 6 – Fruto do Espirito é Amabilidade 

Quebra gelo: 
1. Conte para o grupo uma experiência em que você foi rejeitado?  
2. Como você se sente quando recebe um grande favor e não pode retribui?  

 

Introdução: Amabilidade: característica de quem é amável, atencioso, delicado. A ideia aqui 
no sentido original da palavra: é “gentileza”, “benignidade”. Está relacionado a excelência de 
caráter. Deus é sua fonte originária e Cristo é o modelo que temos em todos os aspectos do 
Fruto do Espírito. Hoje vamos ver a história de Mefibosete era neto do rei Saul. Era filho de 

Jônatas. Era membro da família real. Nasceu em berço de ouro. Cercado de riqueza, pompa e glória. 
Mefibosete tinha apenas 5 anos, quando começou a sua vida de fuga, medo, dor e humilhação (2 Sm 4:4). 
Mefibosete é um retrato do homem ferido, em fuga, caído em seu pecado.  2 Sm 12-17 – Aliança com 
Jonatas 
 

  Examinando as Escrituras: 2 Samuel 9: 1 - 13 
1. De acordo com o versículo 1 a 3, qual era o objetivo da pergunta de Davi?  
2. No versículo 4, Davi pergunta “onde ele está?”, o que representa a resposta de Ziba?  
3. Como você acha que Mefibolete sentiu quando convoca para comparecer na presença do rei Davi? 

(v.5-6) 
4. Olhando para o versículo 7, o que você acha que Mefibolete sentiu ao ouvir as palavras de Davi?  
5. Quais são os possíveis traumas que Mefibosete sofria? (v.8) 
 Trauma físico – Isso impedia ele de exercer posição de guerreiro. (4:4) 
 Trauma familiar – ele perdeu todas da família. 
 Trauma social – Ele foi levando para LÒDEBAR (sem pasto/ lugar do esquecimento – uma cidade 

destinada aos doentes) 
6. De acordo com os versículos 9 a 13, como Davi mostrou amabilidade?  

    

 APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Que atitude do rei Davi nesta história incentiva você a fazer o mesmo?  
2. De que maneiras praticas você pode mostra Amabilidade para o seu Mefibolete?  
3. Você se acha uma pessoa amável, atencioso, delicado? Compartilhe 

 

Conclusão: Como seguidores de Cristo somos chamados a sermos gentis, suaves, corteses, de fala mansa, 
o que deveria encorajar outros a buscarem sua companhia. Deixe o Espirito Santo produzir amabilidade em 
seu coração. 
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   Virtudes de um vencedor 
        Lição 7 – Fruto do Espirito é Bondade 

Quebra gelo: 
1. Qual foi a última vez que uma pessoa desconhecida ajudou você?  
2. Qual a última vez que você se recusou a agir com bondade?  

 

Introdução: A Bíblia afirma que Deus é bom, e também encoraja os cristãos a buscarem esta bondade, 
modelando suas vidas de acordo com Jesus Cristo. A bondade é a qualidade de generosidade 
e de ação gentil para com outras pessoas. É a capacidade daquele que pode exercer 
compaixão e misericórdia, sendo assim generoso, movido por bondade. A história contada 

por Jesus sobre o “bom samaritano é um bom exemplo sobre um homem de coração bondoso. Lucas 
10.30-35. 
 

  Examinando as Escrituras: Lucas 10: 25-35 
 

1. Quais são as características que nos fazem identificar uma pessoa bondosa? 
2. De acordo com o versículo 25. O que a pergunta do doutor da lei revela sobre o seu coração?  
3. Em sua opinião, por que o sacerdote judeu e o levita não socorreram o judeu ferido? (v.31-32) 
4. Em sua visão, o sacerdote Judeu e o Levita cometerem que tipo de pecado? (Tg 4:17) (se você sabe 

que deve fazer o bem e não faz você comete pecado)  
5. Olhando para os versículos 33 a 35, quais atitude do samaritano revelam bondade e amor para o 

próximo?  
6. De acordo com o versículo 35, o que a ação de bondade exige de nós?  
7. Em sua opinião quem amava mais a Deus: o sacerdote, o levita ou o samaritano? Por quê? 

 
  APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. De que maneiras podemos exercer a bondade com o nosso próximo?  
2. Fale como você tem percebido a bondade de Deus em sua vida? 
3. Se Jesus contasse esta mesma história hoje, que personagem você seria?  
4. Em que ambiente você precisa ser um samaritano, sua casa, trabalho etc.? 

 
Conclusão: Não basta nos alegrarmos com atos de bondade que recebemos de outras pessoas ou ficarmos 
comovidos com a magnitude da bondade divina para conosco. Com certeza Jesus diria para nós hoje: “Vai 
e faça o mesmo”. O que Deus quer ver em Seu povo é a prática da bondade.  
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   Virtudes de um vencedor 
           Lição 8 – Fruto do Espirito é Fidelidade 

Quebra gelo: 
1. Você pode compartilhar um momento em que precisou demonstrar Fidelidade? Como foi?  
2. Se você tivesse que fazer uma viajem, a quem você confiaria os seus bens?  

 
Introdução: Chegamos a sétima característica do fruto do Espírito apresentado por Paulo na 
carta aos Gálatas é a fidelidade. A palavra grega traduzida por fidelidade é “pistis”, que é 
traduzida também por “fé”. Na maioria dos casos, ela significa fé, isto é, confiança, entrega e 
obediência total a Cristo. Na listagem que constitui o fruto do Espirito, ela possui uma 

conotação ética, ou seja, tem a ver com relacionamento das pessoas entre si. A ideia é de integridade, 
lealdade, dignidade e honestidade. Na parábola dos talentos, o senhor confio os seus bens aos seus servos, 
sendo que cada um teria que se esforçar para conseguir outros, demonstrando assim fidelidade ao senhor. 
Era um verdadeiro teste para provar a fidelidade de cada servo.  
 

  Examinando as Escrituras: Mateus 25: 14-30 
 

1. Olhando para este texto, qual foi o critério usando pelo senhor para a distribuição dos talentos? 
(v.15) 

2. Como o mestre responde aos dois servos em que ele confia os seus bens? (v.20-23)  
3. Você tem a esperança de um dia ouvir estas mesmas palavras?  Como você pode ser como os dois 

primeiros servos  
4. Olhando para os versículos 24 e 25, o que o servo fez tentando justificar sua infidelidade?  
5. De acordo com esta parábolas quais os resultados na vida do infiel? (28-30) 
6. Qual o princípio podemos aprender discordo com o versículo 29?  
7. Nesta lição, qual a recompensa para aqueles que forem servo fiel?  

 
 APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Em que área de sua vida você precisa do fruto do espirito fidelidade?  
2. Qual é a importância de nossa fidelidade a Deus quando Cristo voltar?  
3. Olhando para os três servos desta História, com qual deles você se identifica?  

 

Conclusão: Deus não exige que tenhamos todos o mesmo êxito, mas Ele espera que todos nós sejamos 
fieis. Toda fidelidade haverá de ser recompensada, tanto nesta vida quanto no porvir.  
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 Virtudes de um vencedor 
    Lição 9 – Fruto do Espirito é Mansidão 

Quebra gelo: 
1. Você consegue ser brando e submisso mesmo quando está lutando contra uma injustiça? 
2. Quando foi que um gesto ou uma palavra gentil o inspirou a passar essa gentileza adiante? 

 
Introdução: Nesta série de lições já aprendemos sobre o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 
amabilidade, a bondade e na última semana a fidelidade. Hoje falaremos sobre a mansidão, a 
3ª bem-aventurança encontrada no texto de Mt 5.5. Você irá aprender o que é mansidão e o 
quanto esta qualidade do fruto do Espírito é importante na vida cristã. No Novo Testamento 

Grego o termo PRAUTES (mansidão) implica força e suavidade, bondade e doçura, impetuosidade e 
delicadeza. Ele envolve o equilíbrio, a paciência extrema e a misericórdia.  
 

  Examinando as Escrituras:  Efésios 4:1-3 
 

1. Em dias tão estressantes e com tanta violência é possível ser manso? Explique.  
2. De exemplo das consequências da falta de mansidão no relacionamento? 
3. Qual a importância do versículo 1 para desenvolver uma vida mansa? 
4. De acordo com Paulo como a mansidão colaborar para desenvolver a unidade em sua igreja?  
5. Em sua opinião qual a importância da mansidão para uma boa convivência entre os cristãos?  
6. De que maneiras a humildade e longanimidade ajuda no desenvolvimento da mansidão?  
7. De que forma o suportar uns aos outros tem a ver com atitude de mansidão?  

  
APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  

1. Como a mansidão comunica o seu amor às outras pessoas? 
2. Onde tem sido mais difícil agir mansidão, em casa, no trabalho ou na convivência com os irmãos da 

igreja? 
3. Olhando para os três servos desta História, com qual deles você se identifica? 

 

Conclusão: Jesus falou: “Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra” (Mateus 5:5). Você quer 
“herdar” a terra e desfrutar o melhor do que esta terra tem para oferecer e aguardar pela “nova terra”? 
Então você precisa ser manso e brando. Lembre-se de que a mansidão ou brandura envolve mais do que 
falar suavemente e ser cortês com os outros. 
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Virtudes de um vencedor 
Lição 10 – Fruto do Espirito é Domínio Próprio 

Quebra gelo: 
1. Qual foi o maior dano que alguém te causou nestes últimos anos?  
2. Se Deus não quer devolvamos o mal com o mal, como posso lidar com esse irresistível desejo de 

retaliar o mal recebido? 
 

Introdução: Em nossa série de estudos sobre o Fruto do Espirito, já aprendemos sobre o amor, a alegria, a 
paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade e na última semana a mansidão e 
hoje o Domínio Próprio. No grego, a palavra temperança é enkráteia, que significa 
autocontrole, disciplina (2Pe 1.6; Tt 1.8). A ideia da palavra usada por Paulo aqui é 

“autocontrole”. Proverbio 16.32 - “Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o 
seu espírito do que conquistar uma cidade”  
 

 Examinando as Escrituras: 1 Samuel 26 
 

1. Quais sãos as características que revelam uma pessoa sem domínio próprio?  
2. De acordo com os versículos 1 a 4, quais eram as intenções do rei Saul?  
3. Olhamos para versículos 5 a 7, que perigos você ver nesta ação de Davi?  
4. O que você acha que teria acontecido com Davi se ele seguisse o conselho de Abisai? (v.8)  
5. De acordo com os versículos 9 a 11, como você ver o domínio próprio nas palavras e ações de Davi?  
6. No versículo 12, de que maneira Deus ajudou Davi, e que lição podemos aprender?  
7. Nos versículos 13 a 16, que palavras e ações de Davi para Abner, causou domínio próprio no 

coração de Saul?  
8. Olhando para os versículos 17 a 25, como o alto controle de Davi o fez vitorioso nesta história?  

 

 APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Compartilhe com o grupo qual área da sua vida você acha mais difícil exercer o autocontrole?  
2. De que forma o domínio próprio na minha vida pode afetar as pessoas ao meu redor?  
3. Como o domínio próprio pode ajudar no relacionamento familiar?  

 

Conclusão: Você pode não conquistar muitas coisas nesse mundo. Coisas que esse mundo valoriza como 
por exemplo: Diplomas, troféus, carreira, fama, etc. Porém, para Deus, basta que você conquiste uma 
coisa: o controle da sua vida, o domínio sobre sua língua, mente e coração para fazer à vontade d’Ele. 
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Virtudes de um vencedor 
Lição 11 – A Carne Versos o Espirito 

Quebra gelo: 
1. Qual foi a última vez que você teve que fazer uma escolha entre duas opções?  

 

Introdução: No estudo de hoje veremos que o apóstolo faz um contraste entre a velha vida, marcada pelo 
pecado e sem condições de se libertar, com a nova vida no poder do Espírito Santo, que Cristo 
nos proporcionou. O que fora impossível à antiga aliança, regida pela Lei, agora se tornou 
possível graças a uma nova lei - a lei do Espírito de Vida em Cristo Jesus. Por intermédio do 
Espírito Santo já temos uma visão prévia da alegria que, um dia, viveremos ao lado do Senhor 

no céu. Temos também a garantia de que, no futuro, desfrutaremos da plenitude da salvação em Cristo 
Jesus. 
 

   Examinando as Escrituras: Romanos 8: 1- 17 
 

1. Segundo Paulo no versículo 1, “não há condenação para os que estão em Cristo Jesus”, o que é 
preciso fazer para manter esta promessa? (v.4) 

2. De acordo com os versículos 1 a 4, o que Deus fez por nós que nem a lei nem eu mesmo consegui?  
3. Olhando para os versículos 5 a 8, qual é o resultado de uma mente voltada para as obras da carne?  
4. Nos versículos 9 a 11, o que acontece com aqueles que tem o Espirito Santo?  
5. Baseado no versículo 13, como uma pessoa é considerada morta, e o que ela precisa fazer para ter 

a vida?  
6. O que precisa acontecer para se tornar um filho de Deus? (v.14) 
7. Nos versículos 14 a 17, quais são os privilégios dos filhos de Deus?  E quais as responsabilidades?  

 

 APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
 

1. Qual lição no estudo de hoje você vai aplicar em sua vida durante esta semana?  
2. Você já fez a escolha de viver uma vida dirigida pelos Espirito?  
3. Qual foi a mudança mais importante que Deus através do Espirito Santo realizou em sua vida?  
4. Você tem a certeza que o Espirito Santo abita em sua vida? De exemplo.  

 

Conclusão:  Há dois destinos, mas só uma decisão a tomar. Você tem de escolher entre a carne e o Espírito. 
Pode continuar a viver como se a carne corruptível fosse o que realmente importa, ou pode começar a 
viver com a convicção de que o espiritual é o que durará para sempre. Se você ainda não foi batizado para 
receber o Espírito de Deus como presente (Atos 2:38) 
 


