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TEXTO BÍBLICO
Efésios 4

22. que, quanto ao trato passado, vos despojeis do

velho homem, que se corrompe pelas

concupiscências do engano,

23. e vos renoveis no espírito do vosso sentido,

24. e vos revistais do novo homem, que, segundo

Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade.

31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e

blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós.

32. Antes, sede uns para com os outros benignos,

misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como

também Deus vos perdoou em Cristo.



APONTAR OS MECANISMOS DE 
DEFESA EXISTENTES

TRATAR SOBRE A IRA E O PERIGO DO 
AUTOENGANO

EXPLICAR COMO A GRAÇA DIVINA 
ATUA



Aquele que nasceu de novo e 

anda em Espírito não mais vive 

dominado pelas inclinações da 

velha natureza.



INTRODUÇÃO
A presente lição tratará dos

mecanismos de defesa da velha

natureza, Citando os principais

tipos. Em contrapartida, apontará

a vacina da graça para tratar e

vencer a velha natureza.



COMENTÁRIO
A Caminhada Diferente. 4:17-32.

As Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, enfatizam que

o povo de Deus tem de ser diferente do povo do mundo.

1) Descrição da Caminhada dos Gentios. 4:17-19.

Os gentios são "ovelhas desgarradas" (I Pe. 2:25; cons. Is. 53:1). Os

crentes têm um grande e bom Pastor para seguirem.

17. Isto, portanto, digo. A caminhada cristã foi descrita de diversos

modos nesta passagem. Temos aqui uma descrição negativa. Testifico.

Protesto, exorto, ou imploro. Não mais andeis. Agora suas vidas têm de

ser diferentes. Como andam também os outros gentios. (E.R.C.). Esse

andar foi descrito em 2:2. A maior parte dos efésios tinham antecedentes

gentios. Alguns manuscritos não trazem a palavra outros. Portanto, que

não mais andeis como também andam os gentios. Diante de Deus, os

crentes no Senhor Jesus Cristo já não são mais nem judeus, nem

gentios (cons. I Co. 10:32). Na vaidade dos seus próprios pensamentos.

A palavra que foi usada para vaidade parece significar perversidade ou

depravação nesta instância.

18. Obscurecidos de entendimento. Cons. II Co. 4:4. Alheios à vida de

Deus. Cons. 2: 12. Dureza dos seus corações. Literalmente, percepção

obtusa (cons. Mc. 3: 5).

19. Tornado insensíveis. Cons. I Tm. 4:2. Impureza. Não apenas

indulgência com a impureza, mas também um desejo cúpido de

prosseguir nela. Uma declaração pitoresca da natureza insaciável do

desejo pecaminoso.

2) O Despojar do Velho e o Revestir do Novo. 4:20-24.

A Vida Cristã é comparada com o tirar de uma roupa para vestir outra.

Não é uma referência à nossa posição em Cristo, mas à nossa

experiência. É possível ser um novo homem em Cristo Jesus e continuar

vivendo como o "homem velho", isto é, continuar usando a roupa do

"homem velho".

20. Mas. Um contraste com o precedente. Não foi assim que

aprendestes a Cristo. Essa é a mais importante de todas as matérias

que alguém pode estudar.

21. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo

é a verdade em Jesus. Aquilo que eles aprenderam depois de ouvirem

sobre o Senhor Jesus Cristo deveria tê-los feito melhorar suas vidas,

pois cristãos devem agir como cristãos, não como os pagãos que não

são cristãos.

22. Quanto ao trato passado . . . do velho homem. Isto é, a natureza

adâmica, aquilo que somos em nós mesmos. Que se corrompe segundo

as concupiscências do engano. As Escrituras ensinam que na velha

natureza não existe nada de bom (cons. Rm. 7:18).

23. E vos renoveis. Cons. Rm. 12:2.

24. E vos revistais do novo homem. Relacionado com o precedente, o

produto do novo nascimento. Com referência ao conflito entre a

natureza velha e a nova, veja Rm. 7 e Gl. 5:16, 17. Segundo Deus. De

acordo com Deus é o Criador do novo homem.



COMENTÁRIO
3) Aplicação Prática. 4:25-32.

Em Sua Palavra, Deus nunca ensina a verdade de maneira abstrata,

mas sempre faz uma aplicação concreta.

25. Por isso. Com base no precedente; isto é, nossa posição em Cristo.

Deixando a mentira. Observe o negativo e o positivo. Não basta

simplesmente nos abstermos da mentira; é preciso também contar a

verdade (cons. Zc. 8:16). Somos membros. Não apenas membros de

Cristo, mas uns dos outros (Rm. 12:5).

26. Irai-vos, e não pequeis. Há uma coisa chamada de ira justa, embora

o termo tenha sido muito abusado. O apóstolo diz que se você está

irado, certifique-se de que é o tipo de ira que não é pecaminoso.

Não se ponha o sol sobre a vossa ira. "Até mesmo a ira justa quando

sofre tolerância excessiva transforma-se muito facilmente em pecado"

(Salmond).

27. Não deis lugar ao diabo. Cons. II Co. 2:10, 11; Ef. 6:10 e segs.

28. Antes trabalhe. O cristão, além de não dever roubar, deve também

trabalhar pelo bem-estar seu e de sua prática. As Escrituras

recomendam o trabalho honesto (cons. I Ts. 4: 11. 12). Na verdade, o

apóstolo afirma que aquele que não quiser trabalhar não deve comer (II

Ts. 3: 10). Acudir ao necessitado. Eis aí a base da genuína caridade

cristã.

29. Nenhuma palavra torpe. A palavra traduzida para torpe significava

originalmente podre ou pútrido. Vemos novamente a enfatização do

positivo – unicamente a que for boa.

30. E não entristeçais o Espírito de Deus. Aquilo que entristece o

Espírito Santo é pecado. O remédio é a confissão (cons. I Jo. 1:9).

Embora o Espírito Santo possa ser entristecido, Ele jamais abandona o

crente. Ele é o nosso selo. Fomos selados por Ele para o dia da

redenção (cons. Ef. 1:13). Ele é a garantia de que a nossa redenção

será completada.

31. Alguns dos pecados que entristecem o Espírito Santo são agora

particularizados. Embora alguns cristãos só classificariam de pecados

aquelas iniqüidades grosseiras que até mesmo o mundo reconhece

como erro. Deus menciona coisas da mente e do espírito, além

daquelas relacionadas com o corpo.

32. O tema do despojar e do revestir destaca-se através de toda a

seção. Viver a vida cristã não é simplesmente obedecer a uma lista de

proibições; é cultivar virtudes positivas.

Sede uns para com os outros benignos. O verbo aqui significa continuar

revelando-se benigno. Compassivos. A tradução inglesa é muito boa (de

coração compassivo). A palavra no original tem sido muito mal

interpretada, conforme se vê de sua freqüente tradução, noutras

passagens, como entranhas. "Coração" é o certo. No grego clássico

essa palavra se refere aos órgãos da parte superior da cavidade do

corpo; especificamente o coração, pulmões e fígado, distinguindo-se dos

órgãos da cavidade inferior (veja léxico).

Perdoando-vos uns aos outros. A única maneira de sermos capacitados

a perdoar é através do perdão que nós mesmos já recebemos por amor

a Cristo. Assim como o amor de Deus produz o nosso amor, a nossa

tomada de consciência do perdão de Deus produz o nosso perdão aos

outros (cons. I Jo. 4: 19).

Moody



COMENTÁRIO
O apóstolo encarrega aos efésios, em nome e pela autoridade do

Senhor Jesus, que tendo professado o Evangelho, não devem ser

como os gentios inconversos que andavam na vaidade de suas

mentes e nos afetos carnais. Não andam os homens na vaidade

de sua mente por todas partes? Não devemos, então, enfatizar a

distinção entre os cristãos reais e os nominais? Eles estavam

desprovidos de todo conhecimento salvador; estavam em trevas e

as amavam mais que à luz. Odiavam e aborreciam a vida em

santidade, que não somente é o caminho de vida que Deus exige

e aprova, e pelo qual vivemos para Ele, senão que tem alguma

semelhança com o próprio Deus em sua pureza, justiça, verdade e

bondade. A verdade de Cristo se manifesta em sua beleza e poder

quando aparece em Jesus.

A natureza corrupta se chama homem; como o corpo humano tem

diversas partes que se apóiam e fortalecem entre sim. Os desejos

pecaminosos são concupiscências enganosas; prometem

felicidade aos homens, porém os tornam mais miseráveis; os

conduzem à destruição, se não se submetem e mortificam.

Portanto, devem eliminá-las como roupa velha e suja; devem ser

submetidos e mortificados. Mas não basta que eliminar os

princípios corruptos: devemos ter princípios de graça. Pelo novo

homem significa-se a nova natureza, a nova criatura, dirigida por

um princípio novo, a graça regeneradora, que capacita homem

para levar uma vida nova de justiça e santidade. Isto é criado ou

produzido pelo poder onipotente de Deus.

Mattew Henry



Para não ter que enfrentar a verdade, a natureza
caída constrói mecanismos de defesa para se
proteger contra a ansiedade e o medo. Isso não
muda a realidade das coisas, apenas modifica o
modo de olhar os fatos. Tentando nos proteger,
enganamos a nós mesmos a fim de que não
tenhamos que mudar. Mas uma nova vida com Deus
exige transformação.

1 - AS 
DEFESAS DA 
VELHA 
NATUREZA



COMENTÁRIO
Um novo estilo de vida

(Ef 4.17-32)

Em Efésios 4.1-16, Paulo tratou da unidade da igreja. Nesse parágrafo, ele trata

da pureza da igreja. Paulo faz o mesmo tipo de introdução nos versículos 1 e 17.

A pureza é uma característica do povo de Deus tão indispensável quanto a

unidade.

Mais uma vez, faço coro ao que escreveu Warren Wiersbe ao afirmar a tríplice

ênfase de Paulo no texto em apreço: admoestação, argumentação e aplicação.220

Admoestação — uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos (4.17-19)

O apóstolo começa enfatizando o fator intelectual no modo de vida das

pessoas. Quando Paulo descreve os pagãos, chama a atenção para algumas

coisas: 1) vaidade de seus próprios pensamentos; 2) obscurecimento de

entendimento; 3) ignorância em que vivem. Suas mentes estão vazias, seus

entendimentos estão obscurecidos e eles vivem na ignorância. Isso os tornou

empedernidos, licenciosos e impuros.

Francis Foulkes tem razão quando diz que, sem o conhecimento de Deus, tudo,

em última análise, é vaidade, pois não há qualquer sentido e propósito em nada.

Pode haver muito conhecimento, mas não há luz de sabedoria na mente, pois o

entendimento está obscurecido.221

Depois, Paulo começa a falar sobre o caminho dos gentios. A vida cristã começa

com arrependimento, que é a mudança de mente. Toda a vida da pessoa precisa

mudar quando ela confia em Cristo, incluindo seus valores, suas metas e seus

conceitos da vida. A ordem de Paulo é: “Não andeis mais como andam os

gentios”. Agora que você é crente, sua vida precisa ser diferente. Como é a vida

dos gentios?

Primeiro, Paulo fala da vaidade de seus próprios pensamentos (4.17). “Portanto,

digo e dou testemunho no Senhor que não andeis mais como andam os gentios,

em pensamentos fúteis.” Os cristãos pensam de forma diferente das pessoas não

salvas. O pensamento dos pagãos é um pensamento fú- til, cheio de soberba e

empáfia. Quem não conhece a Deus, não conhece o mundo ao seu redor nem a si

mesmo (Rm 1.21-25). Temos muita ciência e pouca sabedoria.

Segundo, Paulo fala sobre entendimento obscurecido (4.18a). “Obscurecidos no

entendimento.” Os gentios pensam que eles são iluminados porque rejeitam a

Bíblia e o conhecimento de Deus e creem na última filosofia, quando, na realidade,

eles estão em trevas. O apóstolo Paulo diz: “Dizendo-se sábios, tornaram-se

loucos” (Rm 1.22). Mas eles pensam que são sábios. Satanás cegou a mente

deles (2Co 4.3-6).

Terceiro, Paulo diz que os gentios vivem alheios à vida de Deus (4.18b).

“Separados da vida de Deus.” Vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Vivem

separados de Deus. Adoram outros deuses e abandonam o Deus vivo.

Quarto, Paulo afirma que os gentios vivem na ignorância (4.18c). “Pela ignorância

[...].” João Calvino, no início de sua obra Institutas da religião cristã, diz

acertadamente que o verdadeiro conhecimento começa com Deus. Quem não

conhece a Deus é escravo da ignorância. A verdade e a vida caminham juntas. Se

você crê na verdade de Deus, então você recebe a vida de Deus.

Quinto,



COMENTÁRIO
Paulo trata da dureza de coração dos gentios (4.18d). “[...] e dureza do coração.”

A palavra grega que Paulo usa é porosis. Póros era uma pedra mais dura do que o

mármore.222 Essa palavra era usada na medicina para calo ou formação óssea

nas juntas. Quer dizer petrificar, tornar duro e insensível.223 O termo chegou a ter

o sentido de perda de toda capacidade sensitiva. Paulo diz que a mente deles se

tornou dura como pedra, e a consciência ficou cauterizada. Nesse coração duro

como pedra não há lugar para Deus nem para os lídimos valores morais.224

Paulo diz que os pagãos chegam a ponto de perder a sensibilidade.

William Barclay está coberto de razão quando diz que o horrível do pecado é seu

efeito petrificador.225 No começo, a pessoa sente vergonha ao pecar. Depois,

perde o pudor, o temor e o horror. Peca sem remorso nem pesar. A consciência

petrifica-se. Há uma lenda que retrata bem esse processo da petrificação. Essa

lenda fala da dependência do álcool. Conta a lenda que o álcool é uma

composição formada pelo sangue do pavão, do leão, do maçado e do porco.

Quando o homem começa a beber sente-se bonito, atraente como um pavão.

Depois, sente-se forte e valente como um leão. Em seguida, começa a fazer

mesuras como um macaco. Mas, no fim, chafurda na lama como um porco. Esse é

o processo do pecado. O estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza

pelo pecado. A consciência está abafada, a mente cauterizada e o coração

endurecido. O passo seguinte é a conduta ultrajante, sem qualquer preocupação

com padrões pessoais nem sanções sociais. E a rendição desavergonhada a toda

sorte de imoralidade.226

Sexto, Paulo diz que os gentios entregam-se à dissolução para cometer toda sorte

de impureza (4.19a). “Havendo se tornado insensíveis, entregaram-se à

devassidão.” Nada os refreia de satisfazer seu desejo imundo. A dureza de coração

leva, primeiro, às trevas mentais; depois, à insensibilidade da alma e, finalmente, à

vida desenfreada.

Devassidão ou lascívia, aqui, é a tradução da palavra grega aselgeia:

disponibilidade para qualquer prazer. O homem sempre procura ocultar seu

pecado, mas o que tem aselgeia em sua alma não tem cuidado o choque que seu

pecado possa causar na opinião pública. Ele perde a decência e a vergonha.227

Tendo perdido a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. William

Barclay diz que, em muitos aspectos, aselgeia é a palavra mais feia das que

figuram na lista de pecados do Novo Testamento. Trata-se da disposição para os

prazeres, disposição que não aceita qualquer forma de disciplina nem de

autocontrole. É o espírito que não conhece limitações e se entrega

desenfreadamente ao desvario dos desejos insensatos. Ao pé da letra, o homem

que tem aselgeia é aquele que perdeu completamente a vergonha e já não se

importa mais com a opinião dos outros.228

Sétimo, Paulo diz que os gentios entregam-se à avidez (4.19b). “Para cometer

com avidez todo tipo de impureza.” A palavra grega pleonexia quer dizer avidez

arrogante ou execrável desejo de possuir. Trata-se do desejo ilícito de possuir o

que pertence a outro, ou seja, o espírito pelo qual o homem está sempre disposto

a sacrificar seu próximo para satisfazer seus caprichos.



COMENTÁRIO
Pleonexia é o desejo irresistível de ter aquilo a que não se tem direito algum:

sejam bens, sexo ou qualquer outra coisa.229 Francis Foulkes diz que pleonexia é

o desejo de ter mais do que é devido, a paixão de possuir sem qualquer

consideração para com o que seja justo ou para com o direito das outras

pessoas.230

William Barclay afirma que pleonexia, no grego clássico, tem o sentido de cobiça

feroz, ou seja, o espírito do homem que emprega todos os meios possíveis para

se aproveitar de seu próximo. E defraudar o outro com astúcia. É usar de

esperteza para conseguir o que não é lícito? É ambição desmedida. É o maldito

amor de possuir aquilo que não é legítimo. É o injusto desejo de ter tudo aquilo

que não lhe pertence.

Esse é o retrato da sociedade contemporânea. Essa imagem está estampada em

todos os jornais e noticiários. Vemô-la nas esquinas das ruas. Em cada canto da

cidade há outdoors fazendo propaganda do pecado sem nenhum pudor. A

sociedade está falida moralmente.

Argumentação — a verdade tal como ela é em Jesus (4.20-24)

Acompanhemos o relato de Paulo:

Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Se é que de fato o ouviste, nele fostes

instruídos, conforme a verdade que está em Jesus, a vos despir do velho homem,

do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e

enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revistir do novo

homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade (4.20-24).

Paulo contrasta a vida do ímpio com a vida do crente, quando usa o vós v.p.l 19 e

o mas. A ênfase é novamente a mente ou a cosmovisão do cristão: 1)

aprendestes a Cristo; 2) se de fato o ouviste; 3) nele fostes instruídos; 4) vos

renovar no espírito da vossa mente; 5) e vos revistir do novo homem, criado

segundo Deus em verdadeira justiça e santidade.

E importante notar que Paulo fala de aprender com Cristo, e não sobre Cristo

(4.20). Aprender com Cristo representa ter um estreito relacionamento com ele.

Aprender sobre Cristo é ter informações sobre ele. Uma pessoa pode conhecer

sobre Cristo e não ser salva. Posso aprender sobre Rui Barbosa porque tenho

livros sobre sua vida, mas jamais posso aprender a Rui Barbosa, porque ele está

morto. Jesus Cristo está vivo. Portanto, posso aprender com Cristo.

Cristo é a substância, o mestre e o ambiente de ensino (4.21). Cristo é o

conteúdo do ensino: aprendemos com Cristo. Mas Cristo também é o mestre: “o

ouviste”. Outros- sim, Cristo é o ambiente: “nele fostes instruídos, conforme a

verdade que está em Jesus”. Quanto mais conheço a Palavra de Deus, mais

conheço o Filho de Deus. Aprender com Cristo não é além do que tirar a nossa

velha humanidade como uma roupa podre e vestir a nova humanidade criada na

imagem de Deus como uma roupa nova (4.22-24).232 A conversão básica deve

ser seguida pela conversão diária.



COMENTÁRIO
Tornar-se cristão envolve uma mudança radical (4.2224). Envolve o repúdio do

nosso próprio “eu” antigo, da nossa humanidade caída, e a adoção de um novo

“eu” ou da humanidade criada de novo. Veja o contraste entre os dois homens: o

velho se corrompe, o novo é criado segundo

Deus; o velho era dominado por paixões descontroladas, o novo foi criado em

justiça e santidade; os desejos do velho eram do engano, a justiça do novo é da

verdade. O pagão se corrompe por causa da futilidade de sua mente. O cristão se

renova por causa da renovação de sua mente.

Tornar-se cristão envolve tirar as vestes da sepultura e vestir-se de novas

roupagens. Lázaro esteve na sepultura por quatro dias. Cristo ressuscitou-o, e

Lázaro levantou- se do sepulcro, mas coberto da mortalha. Cristo ordenou:

“Desatai-o e deixai-o ir”. Devemos também, da mesma forma, tirar as roupagens

do velho homem e revestir-nos das roupagens do novo homem.

Hernandes Dias Lopes



1.1. ALGUNS MECANISMOS DE DEFESA

O homem, ao trocar a verdade de

Deus pelas mentiras de satanás,

foi tomado por um espírito de

mentira, que precisa ser vencido

pela verdade de Deus [1Jo 1.5-

10;2.4]. A velha natureza se auto

defende criando meios para

permanecer dominando o ser

humano e impedi-lo de viver em

novidade de vida. A velha natureza

se defende dos julgamentos com a

mesma energia que lutamos para

nos defender contra a fome, contra

o frio ou contra animais ferozes,

porque é uma ameaça mortal. Ou

seja, Esta velha natureza que

persiste em permanecer agindo em

nós não quer ser confrontada pelo

Espírito Santo.

A serpente não era mais crível ou confiável que Deus, ela apenas disse o que Eva queria ouvir.

O escritor trata a seguir de três obstáculos à comunhão. Primeiro, é a alegação de estarmos
em comunhão com Ele, enquanto andamos em trevas (6). Isto é mentira, porque, Deus sendo
luz, não é possível estarmos em comunhão com Ele e ao mesmo tempo estarmos em trevas.
Luz e trevas são incompatíveis. Lembra-se-nos que o Cristianismo é essencialmente prático.
No caso das pessoas descritas por João, a vida desmente as palavras. A frase andarmos na
luz (7) provavelmente lembra as palavras de nosso Senhor em #Jo 11.9-10. À vista do vers. 5,
podemos interpretar a cláusula como ele está na luz como expressiva da perfeição da
comunhão do Filho com o Pai. Somente quando vivemos em acordo é que podemos dizer
estarmos em comunhão uns com os outros (ver o vers. 3), passando João a frisar que
purificação do pecado vem somente do sangue de Jesus Cristo (7). Esta última expressão quer
dizer "a vida entregue na morte", e não simplesmente "a vida", como alguns comentadores
alegam. Purifica está no presente contínuo e significa "vai purificando".

O segundo ensino falso impugnado é aquele que sustenta que não temos pecado nenhum (8).
"Ter pecado" significa mais do que "pecar", e inclui a idéia do "princípio do qual os atos
pecaminosos são as várias manifestações" (Brooke). Expressa a idéia de responsabilidade
pelos pecados cometidos, a qual aparentemente era negada pelos mestres gnósticos, como
fazem hoje em dia aqueles que dizem que o pecado é apenas uma doença, ou fraqueza,
devida à hereditariedade, ao ambiente, à necessidade ou a coisas tais, de modo que é o
destino do homem e portanto, não falta sua. Tais pessoas só fazem enganar-se a si mesmas.
Contrariamente, se confessarmos nossos pecados, recebemos um perdão que procede da
natureza de nosso Deus, visto ser Ele fiel e justo (9).

O terceiro erro consiste em dizer que não temos cometido pecado (10). Com efeito, essa
pretensão à impecabilidade faz de Deus um mentiroso porquanto, fora de passagens
específicas da Palavra de Deus, todo o modo de o Senhor tratar com o homem implica em este
ser pecador que precisa de salvador. Negar isto é rejeitar a palavra de Deus. F. Davidson
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1.2. NEGAÇÃO E MENTIRA

O caso de Ananias e Safira ilustra a

gravidade de negar um fato para

esconder um certo núcleo ponto

eles mentiram aos Apóstolos, uma

ação proposital e pensada, Na

tentativa de evidenciar uma falsa

generosidade. O apóstolo Pedro

declarou: "não mentiste aos homens

e, mas a Deus". Por esta razão,

Deus eliminou os dois [Atos 5.1-10].

Anos mais tarde, o apóstolo Paulo

aconselhou aos cristãos: "não

mintais uns aos outros" [Cl 3.9].

Essa advertência é particularmente

Vital na convivência Cristã Jesus

disse que seus discípulos seriam

reconhecidos como tais, em

amarem uns aos outros [Jo 13.34-

35].

Morte de Ananias e Safira. 5:1-16.

Este incidente nos mostra que a igreja primitiva não estava livre de problemas fritemos.
Lucas não procura atenuar a situação mas conta o acontecimento com cores negras.

1, 2. Safira no aramaico significa linda. Tal como Barnabé, ela e seu marido venderam uma
propriedade. Ananias, com o conhecimento de sua mulher, planejou levar apenas parte do
dinheiro aos apóstolos, fingindo que estava dando tudo.

3. Não somos informados de como Pedro reconheceu a fraude; foi provavelmente por
iluminação divina. Pedro acusou Ananias não por enganá-lo mas por tentar enganar o
Espírito Santo. O Espírito Santo é obviamente uma pessoa, e o versículo 4 mostra que o
Espírito Santo também é Deus.

4. O programa de partilhar riquezas na igreja primitiva era puramente voluntário e não
compulsório. Permanecendo de posse da terra, Ananias tinha o direito de fazer o que
entendia; e mesmo depois de vendê-la, o dinheiro era seu para usá-lo como quisesse. O
pecado de Ananias não foi o de guardar o dinheiro, mas o de pretender uma consagração
completa a Deus enquanto deliberadamente guardou parte do dinheiro. Foi o pecado de
uma consagração desonesta, pois ele mentiu a Deus.

5. Encarando a enormidade do seu pecado, Ananias sentiu-se completamente vencido e
imediatamente caiu ao chão e expirou. Não somos informados da causa do seu mal.
Certamente Pedro não invocou sua morte. Quer Ananias tenha ou não expirado devido a
um choque emocional, sua morte foi um juízo de Deus sobre sua consagração hipócrita.
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1.3. CAMUFLAGEM

Esta técnica é desenvolvida por diversos animais

como um instinto de sobrevivência, o que

possibilita muitas vezes escapar do predador. No

ser humano, a irritação pode estar sendo usada

como a camuflagem. A velha natureza utiliza esta

defesa para impedir que os seus erros e defeitos

sejam confrontados, pois constrói muralhas em

volta dos sentimentos para que ninguém

descubra o que está sendo motivado por aquilo

que está dentro de nós. Então se veste de uma

roupagem que convém ao momento, para passar

uma imagem daquilo que não é, onde

aparentemente mostra que está tudo bem.
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A ira é um problema universal, dominante em todas
as culturas, experimentado por todas as gerações.
Ninguém está isolado de sua presença ou imune ao
seu veneno. Ela permeia cada pessoa e arruína
nossos relacionamentos mais íntimos. A Ira é um fio
sempre presente no tecido de nossa humanidade
caída. Tristemente, isso é verdade mesmo em
nossas igrejas e lares cristãos.

2 - A IRA



2.1. A IRA DA VELHA NATUREZA PRECISA SER 
CONTIDA

O cristão não está isento da Ira. Suas palavras e

gestos a revelam. Ele luta com o remanescente

interior da Ira, buscando cumprir a ordem

apresentada em 1 Pedro 2.11: "Amados, peço-

vos... Que vos abstenhais das concupiscências

carnais que combatem contra a alma"; e

atendendo ao chamado de Efésios 4.31: "Toda

amargura, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda

a malícia sejam tiradas dentre vós". O cristão luta

contra a ira diariamente. A palavra de Deus

descreve graficamente as muitas formas da Ira,

adverte-nos contra a ira pecaminosa e prescreve

maneiras de não sermos dominados ou

pecarmos por causa da Ira.

A palavra hebraica mais comum para indicar o ódio é sane, que ocorre

no Antigo Testamento por cerca de cento e quarenta vezes, desde

Gên. 24:60 até Mal. 2:16. E o termo grego é miseo, «odiar», que

aparece por trinta e nove vezes no Novo Testamento.

Essas palavras projetam idéias como aversão, hostilidade, desdém,

malignidade, malquerença, etc. O ódio é uma das emoções básicas,

sendo verdadeiramente universal. Para o crente, especialmente, há

alguns objetos que podem ser legitimamente odiados, como a idolatria,

o pecado, em todas as suas manifestações, a adoração insincera e

distorcida, etc. Usualmente, porém, o ódio faz parte da natureza carnal

e corrupta do homem, embora, por muitas vezes, seja apresentado

como se fosse um nobre sentimento. O ódio, normalmente, é

uma forma maligna de má vontade, algumas vezes vinculado ao temor

de que o objeto odiado seja capaz de prejudicar a quem o odeia. A

ira quase sempre é um elemento que faz parte do ódio.

Champlim
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2.2. O PERIGO DO AUTOENGANO

Embora nossa tendência seja presumir o melhor a nosso
próprio respeito, a Bíblia com frequência nos adverte
contra o perigo do autoengano. Nossa tendência é ocultar
nossos pecados, dando sempre uma "mão de cal"
espiritual. Pintamos nossa ira como algo puro, mas a
palavra de Deus é bem mais realista: "enganoso é o
coração, mais do que todas as coisas, e perverso; quem o
conhecerá?" [Jr 17.9]; “...quanto ao trato passado, vos
despojais do velho homem, que se corrompe pelas
Concupiscências do engano" [Ef 5.22]. Esta simples
advertência deveria colorir qualquer consideração quanto
a "Justiça" de nossa Ira. Precisamos abordar esta questão
com uma consciência bem aguda desse período. O
Profeta Jonas oferece um caso clássico de auto-engano.
O texto de Jonas 4 registra que ele ficou profundamente
descontente e enfureceu-se sem nenhuma justificativa
para isso. Jonas não tinha argumentos que justificassem
sua Ira.

Jeremias 17:9

Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e

perverso; quem o conhecerá?

Coração. No V.T., o ser interior do homem, do qual brota sua

vontade e ações. Também pode se referir à razão. Corrupto.

Esta palavra às Vezes se refere à doença, e é traduzida para

"incurável" (v. 15:18). Aqui se refere à devassidão, coração (v.

10).
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2.3. CONSIDERANDO A CAUSA DA IRA

O apóstolo lida com a ira pecaminosas e em Tiago 4.1-

2: "De onde vêm as guerras e pelejas entre vós?

Porventura não vêm disto, a saber, dos vossos

deleites, que nos vossos membros guerreiam?

Cobiçais, e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e,

e não podeis alcançar; combateis e de reais, e nada

tendes porque não pedis." Tiago acusa seus leitores

cristãos de exibir em várias formas de frutos da Ira. Ele

fala de matar e, cobiçar guerrear e lutar. Embora a

referência à matar possa indicar homicídio, mas

provavelmente alude a definição feita por nosso

Senhor, no Sermão do Monte, da ira com o equivalente

moral do assassinato [Mt 5.21-22;1Jo 3.15]. Tiago

relata com tristeza que isso tudo ocorre dentro do

corpo de Cristo, a igreja!

A origem das discórdias (Tg 4.1-6)

A seção precedente encerra-se mencionando a paz e a

justiça. Ao invés dessa paz, no entanto, as pessoas a

quem Tiago escrevia tinham guerras e contendas (1). As

contendas (gr. machoi, "lutas") referem-se, neste caso, a

disputas acerca de doutrina. Suas alterações e

controvérsias causavam desordem nas reuniões,

originando-se tal situação, em última análise, de paixões

(prazeres) que militavam nos membros deles (gr.

strateuo "guerrear", stratos, exército acampado). As

paixões acampavam nos membros, possuíam-nos e

dirigiam-nos como se fora um exército de ocupação.

Disputas nem sempre são causadas por circunstâncias

exteriores; muitas vezes são o resultado de paixões

íntimas. O termo cobiças (3) refere-se à satisfação do

desejo de prazeres, no caso em foco o prazer de exercer

poder sobre pessoas rivais, de humilhá-las. A ARA tem

simplesmente "prazeres" (gr. hedone a satisfação de

desejos pecaminosos).
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Neste tópico, veremos como Deus manifesta Sua
graça e nos torna participantes da natureza divina
[2Pe 1.4], sendo possível, assim, não sermos
dominados por nossos desejos pecaminosos. Graças
a Deus, Tiago 4 faz mais do que diagnosticar desejos
pecaminosos pontos a palavra de Deus oferece
esperança e ajuda [Tg 4.6].

3 - A GRAÇA 
DE DEUS E A 
VELHA 
NATUREZA



3.1. A VACINA DA GRAÇA

Note que a resposta de Deus não vem de um

conjunto de ações ou dicas de auto ajuda. A

resposta de diabo para corações duros não é do

tipo "como fazer", mas assim, "a quem recorrer".

Precisamos recorrer a graça de Deus que nos

capacita a lidar com o conflito interpessoal. Ele

concede Graça sobre Graça. Aleluia!

EF 2:8 Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e

isto não vem de vós, é dom de Deus.

Porque pela graça sois salvos. Isto é, vós fostes salvos.

A graça de Deus é a fonte de nossa salvação.

Mediante a fé. Paulo não diz nunca por causa da fé, pois

a fé não é a causa, apenas o canal por meio do qual

recebemos a nossa salvação.

E isto não vem de vós. A palavra isto não se refere nem

à graça nem à fé, mas a todo o ato da salvação – "Essa

salvação não vem de vós mesmos".
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3.2. PRECISAMOS PERMITIR SER VACINADOS

Como deveríamos responder a essa gloriosa

oferta de graça que Deus faz? Tiago usa no

capítulo 4 uma variedade de metáforas para

chamar a um completo arrependimento no

coração. Nos versículos 4 e 5, Deus nos chama a

abandonarmos os amantes da velha natureza:

"Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a

amizade do mundo é inimizade contra Deus?

Portanto, qualquer que quiser ser amigo do

mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais

vós que em vão diz as escrituras: o Espírito que

em nós habita tem ciúmes?" Ponto Tiago evoca a

imagem do Antigo Testamento do adultério

espiritual para não atendermos às inclinações da

velha natureza. Embora os falsos encantos do

mundo não possam causar o pecado, eles podem

moldar e estimular nossos desejos.

Guerras e contendas foram sugeridas em contraste com a paz do
versículo precedente. Tiago tinha em mente não as guerras entre
as nações mas as discussões e divisões entre os cristãos. A fonte
destas encontra-se em vossos deleites (hêdonôn, que realmente
significa prazeres E.R.A.) que nos vossos membros guerreiam
(E.R.C.).

2. Vocês querem e não têm; então vocês matam. E vocês cobiçam
e não conseguem obter; então vocês lutam e travam guerras. Não
é necessário amenizar ou corrigir a tradução matais. Ropes tem
razão quando diz: 'Tiago não está descrevendo a condição de
alguma comunidade em especial, mas está analisando o insultado
da escolha dos prazeres em lugar de Deus" (op. cit., pág. 255).
Assim a força é quase condicional, "Se vocês desejam . . . Se
vocês cobiçam..." Um dos motivos porque seus desejos (neste
caso, os legítimos) não estavam se realizando era porque não
pediam a Deus, que é o único que pode satisfazer os desejos
humanos.

3. O segundo motivo se encontra na motivação inaceitável
daqueles que pedem – para esbanjardes em vossos prazeres. A
condição essencial de toda oração se encontra em I Jo. 5:14: "Se
pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve.

Moody
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3.3. A VELHA NATUREZA É VENCIDA

Levítico 19. 18 traduz o único verbo hebraico O

que significa "abrigar" ou "estocar" ponto pessoas

que guardam rancor mantém o ofensor e sua

ofensa constantemente diante de seus olhos"

sempre vivos em seu coração. É precisamente o

contrário da maneira com que Deus trata a nós,

seu povo. O mesmo verbo o descreve: "não

repreenderá perpetuamente, nem para sempre

conservará sua Ira." [Sl 103.9]. Por isso, é

necessária a prática do Amor, perdão e

reconhecimento de que necessitamos da Graça

de Deus para vencer todos os efeitos da velha

natureza.

(Lv 19:18 [ACF2007])

Não te vingarás nem guardarás ira contra os

filhos do teu povo; mas amarás o teu próximo

como a ti mesmo. Eu sou o SENHOR.
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CONCLUSÃO
Os mecanismos de defesa da
velha natureza perderam sua
resistência a partir de uma
atitude genuína de
arrependimento, reconhecimento
de mudança, confissão,
abandono das obras do velho
homem e da prática constante de
subjugar as obras da carne, e
viver a lei do espírito e vida.
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