
A LEI E A LIBERDADE
Como viver a vida cristã de maneira completa?



O QUE É A LEI?
A Lei é a instrução de Deus.  

Ela revela a manifestação da vontade de Deus.



3 leis que encontramos na bíblia
•Lei de Moisés – 10 mandamentos dados por Deus, contida detalhadamente no Pentateuco (5 primeiros 

livros da Bíblia), para ensinar o povo a como viver de uma maneira santa, que os identificassem como um 
“Povo separado para o Deus verdadeiro”.  
 
Importante lembrar que eles viviam em um tempo onde existem muitos deuses, e a maneira para eles se 
identificarem e viverem como “separados” estava na sua conduta moral e ética (como julgavam, como 
casavam, como adoravam, como vendiam e compravam, etc).  

•Lei do Pecado –  o salário do pecado é a morte, ou seja, todos aqueles que vivem no pecado sem 
arrependimento estão destinados a morte eterna. 

•Lei do Espírito – é concedida por Deus através de Jesus, onde um homem que era Santo (sem pecado) 
recebeu injustamente a condenação do pecado da humanidade, fazendo com que então, as leis (Moisés e  
do Pecado) fossem cumpridas (pois Jesus veio e cumpriu, andou, de acordo com ambas), e então se 
iniciasse um novo momento, a Lei do Espírito e da Vida – onde podemos viver em liberdade não mais 
escravos do pecado. 



LEI DO PECADO
Quem vive debaixo da lei do pecado?  
Aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, e vivem sendo conduzidos 
pelos desejos da natureza humana.



LEI DO PECADO
Quem vive debaixo da lei do pecado?  
Aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, e vivem sendo conduzidos 
pelos desejos da natureza humana.

Quais são esses desejos da natureza humana? 
 “A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, 
engano, malícia e fofocas. 30 Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. 
Inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. 31 Não têm entendimento, quebram suas 
promessas, não mostram afeição nem misericórdia”. Romanos 1:29-31 (NVT) 

“Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, 
impureza, sensualidade, 20 idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições 
egoístas, dissensões, divisões, 21 inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. 
Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus”. Gálatas 5:19-21 (NVT) 



LEI DO espírito
Quem vive debaixo da Lei do Espírito 
Aqueles que foram transformados, regenerados, os nascidos de novo, que receberam o 
Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e não vivem mais conduzidos por seus 
desejos humanos, mas sim, são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus.

Quais são os frutos dessa vida debaixo da Lei do Espírito? 
 “Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se 
submetam novamente à escravidão da lei. 

Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 23 
mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas! 
24 Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana”.  

Gálatas 5:1, 22-24 (NVT) 



IMPORTANTE!
• Nenhum homem foi capaz de viver de acordo com a Lei de Moisés (que era boa e tinha o 

intuito de tornar os praticantes dela em homens e mulheres santos). Porque? Por conta do 
pecado que habitava dentro do homem.  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intuito de tornar os praticantes dela em homens e mulheres santos). Porque? Por conta do 
pecado que habitava dentro do homem.  

• Quando Jesus vem, por Ele não ter pecado, ele consegue viver de acordo com essa Lei de 
Moisés. E sabendo que nenhum ser humano seria capaz de cumpri-la, porque faltava algo 
DIVINO dentro de nós, ou seja, estávamos debaixo da Lei do Pecado e da Morte, Jesus nos 
garante que nos enviará o Espírito Santo. 



IMPORTANTE!
• Nenhum homem foi capaz de viver de acordo com a Lei de Moisés (que era boa e tinha o 

intuito de tornar os praticantes dela em homens e mulheres santos). Porque? Por conta do 
pecado que habitava dentro do homem.  

• Quando Jesus vem, por Ele não ter pecado, ele consegue viver de acordo com essa Lei de 
Moisés. E sabendo que nenhum ser humano seria capaz de cumpri-la, porque faltava algo 
DIVINO dentro de nós, ou seja, estávamos debaixo da Lei do Pecado e da Morte, Jesus nos 
garante que nos enviará o Espírito Santo. 

• Então Jesus nos liberta do poder do pecado, e ainda nos envia o Espírito Santo que nos 
ajuda a viver uma vida longe dos DESEJOS de pecar, resistindo as vontades da nossa 
NATUREZA HUMANA.  



Portanto, após a morte e a ressurreição de Jesus, 

existem apenas duas grandes áreas da nossa vida: 

“a carne/natureza humana” e o “Espírito”. 

E é impossível vivermos nos dois lugares 

simultaneamente. 



ÚNICA VIDA CRISTÃ VERDADEIRA:  
ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO

1 Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo 
Jesus.  

2 Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que 
leva à morte.  

3 A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza 
humana, por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na 
semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício 
por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, 4 de 
modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o 
Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei.



ÚNICA VIDA CRISTÃ VERDADEIRA:  
ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO

5 Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza 
humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o 
Espírito.  

6 Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas 
permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz.  

7 Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca 
obedeceu às leis de Deus, e nunca obedecerá.  

8 Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não 
podem agradar a Deus.



ÚNICA VIDA CRISTÃ VERDADEIRA:  
ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO

9 Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo 
Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem 
o Espírito de Cristo, a ele não pertence.  

10 Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do 
pecado, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante 
de Deus.  

11 E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em 
vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo 
mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês.



ÚNICA VIDA CRISTÃ VERDADEIRA:  
ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO

12 Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana 
lhes pede,  

13 porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, 
contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, 
viverão,  

14 porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de 
Deus.



ÚNICA VIDA CRISTÃ VERDADEIRA:  
ATRAVÉS DO ESPÍRITO SANTO

15 Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos 
medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios 
filhos. Agora nós o chamamos “Aba, Pai”,  

16 pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus.  

17 Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-
herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, 
participaremos também de sua glória”.  

Romanos 8:1-17 (NVT)



A única maneira de viver a vida cristã em que não 
somos conduzidos pela nossa NATUREZA 

HUMANA, é uma vida guiada e conduzida pelo 
ESPÍRITO SANTO. 



Como recebemos o Espírito Santo?  

Recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe uma 
sequencia de passos. Só existe um único passo, JESUS SER SENHOR DE NOSSAS 
VIDAS – e não um acessório descartável.  

Se já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas 
ainda sou tentado a pensar com minha Natureza Humana, o 
que faço? 

1) Reconheça seus erros e se arrependa diante do Senhor 
2) Busque se encher do Espírito santo constantemente através de um 
relacionamento íntimo



“Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas 
realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do 
alto, e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está 
escondida com Cristo em Deus.  E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês 
participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro 
de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da 
ganância, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus.  Vocês costumavam 
praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da 
ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois 
vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas.  Revistam-se da nova 
natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes 
a ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se 
é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa, e ele vive em todos. 
Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, 
humildade, mansidão e paciência.  Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os 
ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima 
de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia.  Permitam que a paz de Cristo 
governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E 
sejam sempre agradecidos”. Colossenses 3:1-15 (NVT)


