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Romanos 7.1-25
O lado bom e mau

Romanos 7.1-25
O lado bom e mau
Você já pensou em esganar/matar alguém por algum motivo? Por que
você não esganou/matou?
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sempre estará no trono de sua vida (cheia de lutas e confusões). Romanos
7.15-25.

Diversas vezes nos encontramos em situações de raiva ou estresse excessivo
que nos trazem a vontade de esganar ou matar alguém, porém por questões
morais e civis não tomamos tais atitudes. Pensamos duas vezes e relevamos as

Por que existem cristãos que ainda realizam obras más/pecaminosas?
Você já se sentiu nessa situação? Você já fez coisas erradas?
Existe ainda um segundo grupo de pessoas: cristão

situações.

carnal. Ele aceitou a Jesus, teve sua vida transformada
O que você acha que leva as pessoas a fazer o bem? Você já sentiu
vontade de ajudar alguém?
A verdade é que cumprimos as regras/leis por medo das duras consequências
que os descumprimentos das mesmas podem nos trazer. Ninguém para no
semáforo vermelho por causa da cor e sim por que ao ultrapassá-lo a multa

(com o lado mal destruído totalmente), porém que ainda
mantem os pensamentos e atitudes pecaminosos. Ele
tem Jesus em sua vida, porém no trono ainda mantém
seu

Eu/Egoísmo.

Possuí

muitas

dificuldades

na

caminhada e tende a sofrer com o desequilíbrio da vida.

será “salgada”. Romanos 7.7-14.
Para você como é possível vencer essa luta?
Por fim, existe um último grupo de pessoas: cristão

Você já percebeu que existe uma luta entre o bem e o mal dentro de

espiritual. Ele aceitou a Jesus e permitiu que Ele

você?

assuma o trono de sua vida. Todas as áreas de sua

Chegamos à conclusão que dentro de todos nós existia

vida são equilibradas, pois estão no controle e

uma luta entre o bem e o mal. E se o bem que fazíamos

direção de Jesus. Não tomam boas atitudes por

era somente por medo das consequências que as más

medo, mas por que querem agradar a Jesus.

decisões nos trariam, logo concluímos que erámos de
todo maus. Não há nada de bom dentro desse primeiro

Romanos 7.1-6.

grupo de pessoas: homem natural. Este nunca vencerá
esta árdua batalha em seu interior. Seu Eu/Egoísmo
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