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“NO CAPÍTULO ANTERIOR PAULO TRATOU SOBRE A UNIDADE DA 
IGREJA E SOBRE A IMPORTÂNCIA DOS DONS. MAS, AGORA ELE 

FALARÁ SOBRE O VIVER DIGNO DA IGREJA, OU SEJA, ESTARÁ 
FALANDO SOBRE A PUREZA DA IGREJA!”  

Introdução 



Então, podemos dividir o texto em 3 
partes principais:   

• Admoestação – versículos 17-19 

 

• Argumento Teológico – versículos 20-24  

 

• Aplicação – versículos 25-30   

  



“Admoestação” –  17-19   
 
 Essa admoestação mostra pra nós, um apelo de Paulo. Ele pede 

uma clara ruptura dos velhos costumes e a vida sem Cristo! Na 
realidade ele “insiste” diz a NVI, está querendo nos chamar à 
atenção que aquele que foi salvo, transformado, lavado pelo 
sangue de Jesus, regenerado, ou seja, crente de verdade, não 
pode ter o mesmo estilo de vida de alguém que não conhece a 
Jesus. Não existe nada tão contraditório, dizer que é da Igreja e 
viver como os de fora dela! 

 Portanto, o que caracteriza a vida do pagão, não é o sentir, mas 
o seu pensar! A sua Cosmovisão.  

 Por isso, Paulo usa as palavras – “pensamentos, entendimentos.      
  
 



“Argumento Teológico” –  20-24   
 
 Veja que Paulo usa palavras relacionadas ao entendimento , de 

aprendizado: aprenderam, ouviram, ensinados, modo de pensar, é 
claro que nossa fé é emocional, é claro que sentimos, é claro que 
mexe conosco, mas precisa passar pelo campo do entendimento. 
(Frase de John Stott).  

 Versículo 20 – “aprender de Cristo” (NVI); “aprender a Cristo” (RVA); - 
está falando de conhecimento relacional, mais do que teórico! Embora 
eu tenha livros de Rubens Alves sobre seus escritos, sua biografia, eu 
não posso me relacionar com ele!   

 Revestindo do novo homem: é como pegar uma roupa enlameada, e 
trocar de roupa! (versículo 24).  

 Ser semelhante a Deus! (versículo 24).        
  
 



“Aplicação” –  25-32   
 
 Você vai notar que esses pecados que Paulo vai tratar, tem a ver 

com relacionamentos. Você ver uma pessoa que é crente e não 
consegue se relacionar com outras pessoas, tem coisa estranha 
aí! É só olhar Gálatas 5.22.  

 Mentira – não minta – fale à verdade!  
 Ira – há dois tipos de ira: Ira justa e Ira injusta, na sua bíblia há 

uma ordem. Ou seja, se o pecado não provoca ira em nós, tem 
algo errado. A ira de Jesus no templo por ver a injustiça, A ira de 
Moisés quando vê o bezerro de ouro com o povo.    

      
  
 



“Aplicação” –  25-32   
 
Ira injusta – pecaminosa!  

 
1. Irai-vos e não pequeis. – justificar nossa explosão quando estamos 

errados.   
 
2. Irai-vos e não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. – cuidado em 

você armazenar em seu coração a ira, se não vira raiz de amargura e 
contaminar você!     

 
3. Irai-vos e não deis lugar ao Diabo. – O diabo gosta dessas brechas, 

para aproveitar da situação. Já ouviu: “eu sou assim mesmo”; “eu não 
levo desaforo para casa”; “sou muito transparente”. Também depois 
que eu falo não guardo mágoa, e fico tranquilo.  

      
  
 



“Aplicação” –  25-32   
 
Furtar x Roubar –  apropriar-se indebitamente do que não é seu. 

 
1. Quando um jovem cola na prova e o professor não vê!    
 
2. Quando o patrão ou chefe não está olhando e o ele amolece nas suas 

atividades, mas está sendo pago, também é um furto.      
 
3. Quando no comércio você embrulha um presente com um conteúdo 

muito inferior para enganar os clientes, isso é roubo? É roubo, o 
Marketing faz isso, mas existe uma ética. 

4. Quando deixamos de entregar o que é Deus! Contribuição.    
      
  
 



“Aplicação” –  25-32   
 
Palavra torpe – passa das nossas mãos para nossa boca! Torpe na 

época de Paulo significa uma árvore podre.  
 

1. Piadas imorais, palavras inadequadas!     
 
2. Nossa palavra precisa ser: boa, tem que transmitir Graça!       
 
3. Quantas palavras que só atrapalham, humilham, fala mal do 

próximo., vê erro e problema em tudo! Sempre tem uma palavra 
negativa para os ministérios, para a Igreja.  

  
 



“Conclusão” –     
 
Não entristeçais o Espírito Santo!  
 
Ao pecar quebramos a comunhão!   
 
Por que viver assim?  
 
Porque Deus em Cristo vos perdoou!  
 
Boa semana!     
  
  
 


