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11/13: “Andemos Pelo Espírito” – Gálatas 5 e 6
“Se vivemos em espírito, andemos também em espírito” (Gl 5.25).

Olá Amado(a).

Para o entendimento desta lição, necessário rever alguns conceitos já
aqui adquiridos das Escrituras Cristãs em lições anteriores.
1)- No início desses estudos vimos ELOHIM, nosso DEUS, ao
estabelecer uma nova condição para a Humanidade pós Noé, afirmar: “Então
disse YAHU: O meu Espírito não permanecerá para sempre no homem,
porquanto ele também é carne, mas os seus dias serão cento e vinte anos”
(Gn 6:3).
Isto posto, lembremos que nós somos carne e espírito, com vida,
sentimentos e emoções (alma), o que nos diferencia dos seres Celestiais, da
Criação primeira, conforme Gênesis 1.1;
2)- No Dia de Pentecostes, Pedro Testemunhou haver se cumprido
Promessas do passado, ao citar as Palavras de YAHU por intermédio do
Profeta Joel: “... derramarei do meu Espírito sobre toda a carne...”;
3)- Nos ensinos de Paulo à Igreja de Corinto, vimos o Apóstolo nominar
aqueles crentes por “carnais”, desejando que eles agissem como
“espirituais”, ou seja, voltados às coisas concernentes ao Reino de DEUS.
Para tal, apresentou caminhos e procedimentos específicos, visando o Bem e o
desenvolvimento da Igreja;
4)- Porém, foi com Jesus que aprendemos das atribuições do Espírito que
seria derramado após sua partida, o Espírito da Verdade, explicitando sua
Missão entre nós, tais como: “guiar-nos a toda Verdade”, “fazer os
Apóstolos lembrarem todos os seus ensinos”, “convencer o Mundo do
Pecado, da Justiça e do Juízo”, “Glorificar e testificar de Jesus” e “falar
apenas do que tiver recebido” (João 14,15 e 16);
Agora, nesta lição, Paulo questiona os ensinos e costumes das Igrejas da
Galácia, por se voltarem aos critérios da Lei, diferente do que ele já havia
ensinado. O Apóstolo chama “anátema” todo ensino diferente ali existente e
fazendo uma comparação com Sara, afirma que em Cristo, somos filhos da
Livre, ao comparar o Pacto em Sara com a Jerusalém de Cima, pois Isaque
nascera segundo o Espírito, ou Conforme a Promessa.
O Capítulo 5 desta Epístola apresenta “um vício” nas traduções
decorrentes da palavra “pneuma”, quando os tradutores usam “Espírito” com
letra maiúscula, em uma referência lógica ao próprio Espírito Santo. Isto tem
trazido confusão no entendimento do leitor e, muitas vezes também, do próprio
Estudante.
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).
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Desta forma, o Ensino geral assimilado coloca a responsabilidade do viver
segundo a Fé sobre o Espírito Santo recebido no início, sem considerar a
participação direta do próprio ser, com sua carnalidade nata.
Fato é que a consequência do viver espiritual traduzido como “Fruto do
Espírito”, apresentado pelo Apóstolo, não dependeria da luta individual do
crente para o seu aperfeiçoamento, como um ser voltado à busca da satisfação
do seu próprio espírito, quando assim interpretado.
Entendamos que nossa luta, entre “carne e espírito”, é a mesma luta que
o apóstolo Paulo descreve aos Romanos 7:20 afirmando: “Acho então esta lei
em mim: que quando quero fazer o bem, o mal está comigo”, e ainda “A
inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz”
(8.6).
A Conclusão do Apóstolo aos Romanos não deixa dúvidas: “De sorte
que eu mesmo com o entendimento sirvo à Lei de DEUS, mas com a carne
sirvo a lei do Pecado” (Rm 7.25).
Aos Gálatas 5:17, o Apóstolo declara o mesmo: “Pois a carne deseja o
que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes se
opõem um ao outro, para que não façais o que quereis”.
Somos um ser indivisível, carne e espírito, em luta contínua neste Mundo
em poder do Maligno, a tornar nosso viver prático um fardo, para o qual,
necessitamos vigilância permanente.
Por consequência, nosso viver espiritual apresentará características que se farão
notar em nove facetas a moldar o nosso caráter, conforme descrimina Paulo aos Gálatas
5:22,23, como “Fruto do espírito”:
a)- Amor; Gozo e Paz: Tendo conhecido o Amor de DEUS, o mandamento de Cristo
– “amai-vos uns aos outros como eu vos amei”, se tornará uma busca constante e o
Gozo da Esperança que nos realça a Paz com DEUS, transformará o nosso semblante,
irradiando a beleza de Cristo em nós, como “espirituais”;
b)- Longanimidade; Benignidade e Bondade: As características acima, se
manifestando no crente comprometido, serão suportes para a “Complacência e a disposição
ao perdão”; para a “Benevolência e o efetuar o bem” sendo que a prática efetiva do bem nos
tornará “Benignos e Bondosos”;
c)- Fidelidade: Característica que permeia todo o ser que vivencia as qualidades
acima. É uma marca que deve pertencer a todo aquele que, em si mesmo, já se tornou fruto
da Fidelidade do próprio YAHU;
d)- Mansidão e Domínio próprio: Se testemunhamos de Cristo, somos “Portadores
da Paz” e o “Domínio próprio” nos tornará donos de nós mesmos, credibilizando a Verdade
que Pregamos.
“A Graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito”, se
despede Paulo.
Louvemos YAHU pela Graça do Evangelho de Cristo em nós, os que andamos em
espírito! Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu Yah! Significa “Louvemos Yah” onde “Yah” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS, YAHU).

