Desde o início da nossa história, temos fascínio pelas guerras. Mudam os tempos, as armas e a
forma de combater, mas a humanidade continua hipnotizada pelo poder sedutor das batalhas!
Contudo, embora em nosso país não tenhamos que lidar diretamente com guerras, todo ser
humano trava uma batalha interior a cada dia. Desde que perdemos nossa inocência e saímos
do Eden, duas naturezas lutam dentro de nós para ter o domínio dos nossos pensamentos e
ações.
A natureza humana não é algo tão simples de se definir, pois na verdade nossa essência é
definida por duas naturezas conflitantes dentro de nós - a natureza carnal, ou natureza
pecaminosa, e a natureza espiritual. O próprio apóstolo Paulo em suas cartas descreve um
pouco dessa batalha interna: “Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero,
esse faço” (Rm 7:19). Em outro momento, a Palavra de Deus afirma que o nosso coração é
enganoso e desesperadamente corrupto, não o conhecemos direito, não podemos confiar nele!
(Jr 17:9)
Sozinhos não conseguimos controlar nossa natureza pecaminosa. Sem a ajuda sobrenatural de
Deus estaríamos em completo desespero… Contudo, Cristo nos socorre em nossas fraquezas
como um Advogado sempre presente (I João 2:1). O Espírito Santo também nos assiste em
nossas fraquezas intercedendo diante de Deus por nós (Romanos 8:26).
É por isso que o próprio apóstolo Paulo afirma em Romanos 8:1: “Agora, pois, já nenhuma
condenação há para os que estão em Cristo Jesus”! Nosso grande desafio não é apenas fugir do
pecado, mas correr para Cristo a cada dia! Somente assim podemos ser realmente vitoriosos!
Perguntas para reflexão e debate:
1.
2.

O que significa “estar em Cristo?"
De que formas práticas podemos subjugar nossa natureza carnal e fortalecer a natureza
espiritual?

Material de Apoio:
Livro Nisto Cremos em PDF:
http://www.verdadeonline.net/textos/nisto-cremos-adventista.pdf
Vídeo sobre o assunto com base no livro Nisto Cremos:
https://www.youtube.com/watch?v=CuNicoC8pnk
Vídeo sobre a Dualidade da Natureza Humana - Está Escrito Adoração:
https://www.youtube.com/watch?v=S3qCiPpuTDs
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