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Vamos abrir nossas Bíblias em II Coríntios 7. Vamos trabalhar essa parte das Escrituras na 

versão Semeur, porque explicitamente torna essa parte mais compreensível do que Louis 
Segond. Por que nem todas as versões da Bíblia ou traduções são iguais? 
A resposta é que todas as traduções são feitas dos mesmos manuscritos antigos encontrados 
hoje que foram traduzidos do aramaico para o grego antigo. O que dá a cada tradutor este 
pacote para ajustar a pesquisa de cada um o mais próximo possível da melhor tradução e 
interpretação. Mas isso não contradiz a Palavra acima de tudo. Os vocabulários podem diferir, 
mas a abordagem permanece a mesma. No ensino temático deste ano, eu dei a você a 
abordagem entre Louis Segond e Semeur. 
Versículo 1 de II Coríntios 7 Portanto, tendo tais promessas, amados, purifiquemos-nos de 

toda imundícia da carne e do espírito, e acabemos com a nossa santificação no temor de 
Deus. (Versão de Louis Segond) 
« Acabemos » significa terminar algo que começamos. Como podemos acabar com nossa 
santificação? Já que Deus já nos santificou em Cristo? Vamos ler a mesma passagem na 
versão Semeur para melhor compreensão. 
 
II Coríntios 7: 1  Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda 

a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificaçâo no respeito de Deus. 
 
Semeur diz que já temos essas promessas. Porque as promessas de Deus se tornam realidade 
sempre para aqueles que acreditam. 
A renovação da mente é a chave para o poder de derrotar o adversário. É a base da vida 
cotidiana do crente. 
Eu posso ilustrar isso no tempo e na direção. Às vezes é legal, muito lindo. Acontece que é 
ruim, mesmo muito ruim. Quando eu dirijo de carro o tempo todo, um elemento do meu carro 
deve estar sempre alerta; estes são os limpadores, com suas prateleiras de limpeza 
Em 1986, eu estava dirigindo de Orléans para Creil durante o inverno. Na metade, os 
limpadores de pára-brisa me deixaram na estrada. Imagine o mal que tive para terminar a 
jornada? Muitas vezes tive que parar para limpar o pára-brisa. A provação piorou a cada 
passagem ou cruzamento com outros veículos; mas com todos os problemas do mundo, 
cheguei ao meu destino e corri para consertar o colapso. 
 
Eu gostaria de ilustrar o tempo com a competição espiritual e a renovação da mente para 
superar tudo o que corrompe o corpo e a mente. 
 
A vida de um crente também é regulada como tempo. Às vezes nos sentimos realmente bem 
sem preocupação ou problema. É como dirigir com bom tempo. A primeira coisa que alguém 
diz para si mesmo; é legal, não está chovendo. Então não se preocupe em ser feito. 
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Uma vez na estrada, os insetos colidem repentinamente no para-brisa. A primeira reação é 
operar os limpadores. Qual é a decepção quando você percebe que eles não funcionam?     
Mas isso não impede que você continue sua jornada, fazendo com ela. 
É a sua inteligência que foi atacada por um pensamento ruim. Você tenta se esquivar, você 
não pode, porque ao mesmo tempo você está em comunhão quebrada e fraco. Você continua 
amadurecendo esse pensamento ruim. Você deixa este pensamento contaminar sua 
inteligência. E quando você põe esse mau pensamento em prática, você corrompe sua mente e 
seu corpo. Olhe em Marc 13 
 
Marcos 13: 

33 Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o tempo. 

 
Aqui estão três coisas para lembrar: Olhai;Vigiai e Orai. Três elementos estão completos (3). 
Uma vez que eles estão em harmonia; você é um atleta completo e pronto para qualquer 
competição. Nós voltaremos a isso mais tarde. 
 
Às vezes fica muito ruim. Isso ilustra alguns momentos muito difíceis que você pode passar. 
Não depende de você, mas das circunstâncias da vida. O adversário monitora nossas ações. 
Ele está apenas esperando o momento certo para voltar à ação. Por exemplo, você conduise 
em tempo chuvoso, na estrada, você passa por cima de um caminhão pesado; e aqui você é 
espirrado por uma poça de água barrenta. Você ativa instantaneamente os limpadores de para-
brisa. Mas você percebe que eles só funcionam no modo normal; enquanto nessas condições 
de ultrapassagem, eles devem trabalhar no modo rápido. Você pode se encontrar sob o 
caminhão pesado ou contra os marcadores de separação. 
 
I Pedro 5: 

8 Sede sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando 

como leão, buscando a quem possa tragar; 
 
Lembre-se de duas coisas aqui: Sede sóbrios e vigiai. "Sóbrio", que é marcado pela medida ou 
pela moderação. Quem tem um juízo moral saudável? Uma das palavras sóbrias tradicionais, 
o verbo "nèphô" em grego significa calma, não apaixonado, cauteloso, moderado. 
 
Na marcha com circunspecção, nossa percepção, nossa visão deve ser clara. Às vezes, o 
adversário se adaptando aos tempos pode nos surpreender, mas devemos ser capazes e rápidos 
de agir; às vezes pode operar os limpadores, mas eles deixam vestígios, às vezes você vê mais 
borrão, mesmo se você operar no modo rápido. Porque o adversário absolutamente quer fazer 
você derrapar para mergulhar na ravina. Um limpador de jet tiro líquido e modo rápido é 
necessário para fazer a varredura rapidamente e alcançar em boa visão; uma percepção clara. 
É falar em linguas. Um crente deve desenvolver o estilo de vida de falar em línguas 
internamente, muitas vezes a qualquer momento e em qualquer lugar. É essencialmente um 
culto, uma oração e perfeito, pois fortalece-lo no seu homem interior (Efésios 3: 16).            
Em ataques repentinos do oponente, estamos prontos para enfrentar qualquer eventualidade. 
 
Neste ensinamento, gostaria de trabalhar três partes: 
 
- Purificação 
- Como segurar para evitar qualquer contaminação como Jesus Cristo e os apóstolos. 
- Alguns aspectos práticos de escapar daquilo que corrompe o corpo e a mente. 
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I. Purificação 
 
Devemos fugir(ficar longe de) tudo que corrompe o corpo e o espírito. Nesta primeira parte, 
trabalharemos nos elementos fundamentais da competição espiritual. 
Vamos definir essa palavra "FUGIR ou FICAR LONGE" Fugir, verbo, de acordo com o 
dicionário francês, significa fugir rapidamente para escapar. 
Uma definição que gostei no contexto do nosso estudo diz: fugir significa não ser pego ... 
Esta definição, em outras palavras, significa; Não só existe a noção de velocidade; há 
especialmente uma separaçâo ( Deus nos separa deste mundo corrompido).  O que é a 
continuação lógica nas recomendações de Deus em II Coríntios 6:16 é por que [Uma marca da 
razão] sai, separa, não toca! Isto é, não deixe essas coisas tomarem conta de sua vida; a ponto 
de não pertencer mais a você. 
Há pessoas que cometem pecados e dizem que não sabem como isso acontece. Eles 
reconhecem que não são mais mestres de seus pensamentos, nem mesmo de suas ações. É 
quando cometem pecados que se tornam conscientes dos fatos. E imediatamente depois, eles 
esquecem e minimizam suas ações. Tudo porque o mal tomou seus pensamentos, suas vidas e 
os controla para dizer "é mais forte que mim! " 
 
Devemos fugir [Tudo sem exceção] o que pode ...; Não há possibilidade tão pequena quanto 
do mal ou da escuridão que possa coexistir com a luz. NÂO. 
Nós devemos primeiro reconhecer o adversário. Isto é, devemos discernir e identificar o mal. 
O adversário é muito esperto; Não é em vão que a Bíblia o chama de Maligno. Ele sabe como 
se adaptar a todos os tempos e tempos, bem como a todas as circunstâncias. É por isso que a 
Bíblia recomenda que andemos com cautela. Vamos olhar em Efésios 5 
 
Efésios 5: 

15 Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas como sábios, 
 
 “sábios ou cautela ” significa precaução, prudência, restrição. A Bíblia fala muito da palavra 
cautela, como no livro de Provérbios. 
 
Provérbios 22: 3 O prudente prevê o mal, e esconde-se; mas os simples passam e acabam 

pagando. 
 
"Prevê" aqui é o que eu disse, o que significa que reconhecemos aquele que se esconde atrás, 
pelo discernimento, nós o identificamos. É somente depois de tomar a ação sabiamente para 
afastar o ataque. 
Comportar-se com circunspecção é se comportar com precaução, previsão e prudência. Isso 
nos dá uma garantia. Nós fazemos isso em relação à Palavra de Deus. Nós acreditamos nesta 
Palavra que é a vontade de Deus. Nós podemos construir toda a nossa fé lá. Jesus Cristo disse 
em Mateus 7:24 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as pratica, 

assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha; 

 
* Saber como o adversário opera é uma maneira de resistir a ele. Uma das características do 
adversário é que ele é um imitador. Suas cópias são tão semelhantes à verdade que às vezes, 
indiscriminadamente, temos dificuldade para distinguir o verdadeiro do falso. 
Nós vemos isso hoje; muitos milagres são feitos em nome de Jesus. Os testemunhos estão aí, 
as provas estão aí. Mas na realidade eles são cópias; obras das trevas. Por trás de tudo isso 
está o oponente que leva as pessoas a se perguntarem até adormecerem espiritualmente e 
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agarrarem todo o seu potencial. Eles estão prontos para esvaziar suas contas bancárias para 
essas pessoas. Mas eles serão confundidos (Mateus 7: 22,23) 
Às vezes, numa tentação, o adversário até lhe dá o verdadeiro verso. Mas sem discernimento, 
você não pode comprender que o verso, embora seja verdade, não corrobora nada com a 
situação. Não cabe como uma luva. 
 
* Então, tome uma posição. É expulse o adversário em nome de Jesus Cristo. O crente tem 
esse poder, como Marcos 16 diz no versículo 17. É primeiro em nossa mente, a arena da 
competição espiritual que as decisões são tomadas. Eles se materializam fisicamente em 
certas circunstâncias, quando a necessidade exige isso. Nós tomamos as ações apropriadas. 
 
II. Como segurar para evitar qualquer contaminação como Jesus Cristo e 

os apóstolos. 
 

Vamos ver Jesus Cristo primeiro. Ele foi tentado como todo  humano. Ele foi capaz de 
reconhecer os truques do diabo para resistir a ele depois. Por exemplo, vamos olhar para a 
tentação de Jesus Cristo após o seu batismo. 
 
Mateus   : 4 

1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 

2 E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome; 

3 E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras 

se tornem em pães. 

4 Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda 

a palavra que sai da boca de Deus. 

5 Então o diabo o transportou à cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, 

6 E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que 

aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca 

tropeces em alguma pedra. 

7 Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. 

8 Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos 

do mundo, e a glória deles. 

9 E disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. 

10 Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus 

adorarás, e só a ele servirás. 

11 Então o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos, e o serviam 
 
Versiculo 3 Se tu és o Filho de Deus, o Diabo falou a verdade e soube a verdade sobre Jesus 
Cristo que ele é o filho de Deus. Ele quer usá-lo em seu nome. Como eu disse mais alto, ele 
sabe usar a verdadeira Palavra; mas seu propósito real é roubar, matar e destruir. Nada mais. 
 
Verso 4 ... Está escrito, Jesus Cristo, tendo reconhecido o Maligno, responde-lhe pela 
Palavra. A Palavra declarada é o capacete da salvação e a espada do espírito uma arma 
imparável. 
 
Versículo 6, porque está escrito ... veja como o Maligno pode se adaptar rapidamente às 
circunstâncias, astuto do que ele é. Ele ouviu Jesus Cristo dizer: Está escrito! Ele também 
salta na ocasião. E o que ele diz é a verdade estrita!  
 

http://biblia.com.br/joao-ferreira-almeida-corrigida-revisada-fiel/mateus/mt-capitulo-4/
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Versículo 7, Também está escrito, Jesus Cristo domina sobre ele nesta base da Palavra, pois 
não há nada além da Palavra que pode separar o verdadeiro do falso para nos permitir superar. 
Isso requer sempre ter a palavra apropriada em todas as circunstâncias. Isso requer o estudo 
da Palavra. A Bíblia diz que é da abundância do coração que a boca fala. Se esta palavra não 
for abundante em sua inteligência, nos momentos de competição, o espirito não encontrará 
uma palavra em sua inteligência; e você será incapaz de extinguir os dardos inflamados do 
maligno. Saiba que a Palavra nutre nossa inteligência e o espirito se baseia na nossa 
inteligência 
 
O verso 9, E disse-lhe: Tudo isto te darei , ele agora brande seu direito conferido a ele 
legalmente. De fato, este mundo pertence a ele desde que Adão e Eva deram a ele. É por isso 
que ele ainda reina como mestre absoluto. Você consegue imaginar o poder que ele tem neste 
mundo e como ele o exercita? Ele sabe o que fazer enquanto o último julgamento não chegar. 
Nós, filhos de Deus, estamos, é claro, neste mundo, sujeitos à tentação; mas a Bíblia diz que 
não somos espiritualmente deste mundo; porque nós pertencemos a Deus através de Jesus 
Cristo que nos libertou do pecado. Razão pela qual somos seus alvos privilegiados. Nós o 
perturbamos. Ele ainda se ressente de nós. 
 
Versículo 10, …Vai-te, Satanás, Porque está escrito… aqui é a autoridade, pois não há 
conexão entre luz e trevas, nenhuma. Você tem que aprender a encurtar o oponente, porque ao 
conversar com ele, você escorrega em um terreno que arrisca a não dominar porque é dele. 
Ele conhece todos os cantinhos e todos os truques para derrubar o crente. Se Eva não tivesse 
iniciado uma conversa com ele em Gênesis, ela não seria seduzida. Então a arma imparável 
deve sempre acompanhar nossas ações, é a Palavra, nunca retorna sem ter realizado os 
desenhos de Deus.  
A Bíblia diz em Tiago 4: 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.  
O resultado é sem apelo, porque o crente em mente renovada tem o potencial, o poder 
"Kratos" com impacto; e o resultado surpreendente, como diz o versiculo 11: Então o diabo 

o deixou. 
 
Podemos ver outro exemplo de outro homem valente. Este é o apóstolo Paulo no livro de 
Atos. 
 
Atos 16 :  

16 E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito 

de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 

17 Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens, que nos anunciam o 

caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. 

18 E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em 

nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. 
 
Isso nos mostra que o adversário sabe se esconder em nossa vida cotidiana e nos faz acreditar 
em coisas que julgamos justas; enquanto é ele quem está se escondendo atrás. Tão verdadeiro 
quanto as obras do diabo podem parecer, elas são sempre confundidas por aqueles que estão 
acordados. 
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III. Alguns aspectos práticos de escapar daquilo que corrompe o corpo e a mente. 

 
Vamos iniciar estabelecendo a relação entre a carne (segundo Louis Segond) e o espírito.   
Sob o novo dicionário bíblico Emaús, a carne, estes são os músculos do corpo humano, 
animal, ave, peixe, ou mais precisamente, todas as partes moles do corpo. A palavra carne 

designa também todos os seres feitos de carne: o homem e os animais inferiores, mas 

especialmente o homem em sua fraqueza. A carne é a natureza humana privada do 

Espírito de Deus, dominou os apetites escravizar o intelecto, sentimentos, vontade e 
também o corpo. Eu gosto muito disso. 
 
O Espírito é Deus. Ele é Santo e Espírito. Quando falamos do Espírito Santo em minúsculas, é 
dom de Deus para todo aquele que crê, disponível desde Pentecostes. 
 
Quando a Bíblia diz para fugir de tudo que corrompe o corpo e a mente, aqui está o espírito 
comum do homem e a natureza divina (Deus). Quando Deus disse em Gênesis, façamos o 
homem à nossa imagem (Gênesis 1:26). Deus é Espírito. Assim é esta natureza de Deus, é 
esta imagem de Deus que está em nós e que nos permite comunicar com Ele. Razão pela qual, 
quando está contaminada, não há mais contato com Deus! Quando está limpo, o contato é 
claro! 
Vamos às epístolas aos gálatas; é uma epístola de correção. Corrige os erros doutrinários 
introduzidos nos romanos. Gálatas 5 
 
Gálatas 5 

19 Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, prostituição, 

impureza, lascívia, 

20 Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, 

21 Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das 

quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o 

reino de Deus. 
 
Nós estamos lá! Todas essas obras são aquelas que encontramos diariamente no pára-brisa  da 
nossa caminhada. O adversário as adapta ao tempo e às circunstâncias; ele os dosa de acordo 
com o seu desenho de acordo com o comportamento do crente. 
Todas essas obras são encontradas no cotidiano. Cada um de nós sabe que em um momento 
ou outro de sua diária, ele é confrontado com a tentação de cair em qualquer uma destas 
obras. São precisamente essas obras que contaminam o corpo e a mente. São eles que nos 
separam de Deus quando quebramos nossa comunhão. 
Imagine isso; ele estava conduisir na autoestrada e de repente um pássaro bateu contra o pára-
brisa. O pássaro tinha uma plumagem brilhante e colorida de extraordinária beleza. Em plena 
velocidade, em vez de ativar os limpadores de para varrer o pássaro e continuar a manter uma 
visão clara sobre a estrada; ele se demora a contemplar a beleza deste pássaro. Ele acabou no 
barranco. O adversário só vem para roubar, matar e destruir, nunca se esqueça disso. 
 
Vamos voltar para Marcos 13:33 Olhai, vigiai e orai; porque não sabeis quando chegará o 

tempo. 

 
" Olhai " é cuidadoso em reconhecer a natureza de qualquer ataque; "Vigiai" é estar vigilante. 
Não durma nem cochile. É o verbo hebraico "chaqad" que significa ficar acordado, estar de 



 7 

vigia, ficar de guarda e também obedecer a Deus. Maravilhoso! e "Orai". I Tessalonicenses 

5:17 Orai sem cessar. . É uma ordem. Orai. Point. 
 
A oração mantém você acordado. A oração fortalece você, faz você forte para lidar com 
qualquer possível ataque do oponente. Jesus Cristo foi orar, ele deu uma ordem para seus 
discípulos para nâo dormir. Ele os encontrou dormindo. Ele os culpou por essa atitude.  
Os discípulos não mediram essa ordem, pois confiavam no mestre em caso de ... 
Também nós, muitas vezes, nos refugiamos em nome de Jesus Cristo, um nome poderoso, 
diante do qual todo joelho se curvava. Isso mesmo, absolutamente verdade. É que o próprio 
Jesus orou muito? E ele sempre incentivou seus seguidores a fazer o mesmo. Então ore sem 
cessar! 
 
Eu tenho um sobrinho em Montreal no Canada que acendeu a luz vermelha, a polícia estava 
bem atrás dele. Quando os viu, ele começou a falar em línguas. A custo, a polícia não o 
perseguiu. Ele estava tão feliz que testemunhou a comunhão. Trouxe-o de volta para a 
Palavra, para dizer que, em circunstâncias como esta, não está falando em linguas que salva, 
pois a falha já está consumida; mas é preciso reconhecer instantaneamente a falha e dizer: 
"Pai, eu imploro seu perdão, salve-me." Quando isso acontece, começamos depois a falar em 
línguas para ficar acordados. Não é ruim que ele falasse em linguas, mas você tem que saber 
como ajustar as coisas para um melhor resultado na crença. As coisas de Deus não funcionam 
por acaso. Esta palavra não existe para Deus nem para um crente. 
 
Agora, se todos nós fugirmos ou fiquemos longe daquelas todas coisas [todos sem exceção] 
que contaminam o corpo e a mente, então devemos desenvolver as coisas que mantêm o corpo 
e a mente em perfeita harmonia com nosso Pai celestial. Gálatas 5 
 
Gálatas 5 

22 Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança. 

23 Contra estas coisas não há lei. 

24 E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 

25 Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 

26 Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns 

aos outros 
 
Você não verá ninguém que explora este fruto do espírito caindo estupidamente doente. 
Todos podem adoecer, até mesmo crentes que acreditam e oram. Mas eu estou falando 
estupidamente doente! Isso significa ignorar os princípios fundamentais de renovar a 
inteligência e contaminar a mente com as obras da carne. 
Versículo 25 Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Essa é a chave ! 
Vivemos em espírito, essa natureza incorruptível que temos em comum e que nos mantém em 
relação direta com Deus; que sempre deve ser mantido limpo, por isso andamos [Andar com 

circunspecção] também de acordo com o Espírito, isto é, de acordo com o coração de Deus 
que é Santo e Espírito. 
 
Vamos fugir (ficar longe de) [... portanto ; uma marca da razão] tudo [Tudo sem exceção], 
que corrompe o corpo e o espírito para levar tão poderosamente uma vida plenamente santa, 
reverenciando a Deus, na renovação da mente._________________________________ 


