
O FRUTO DO ESPÍRITO (Gl 5.22-25)  

Capítulo 3 – O que a carne faz 

No filme “Seven: os sete crimes capitais” (1995), o diretor David Fincher apresenta dois 

policiais perseguindo um serial killer que escolhe suas vítimas de acordo com os “sete pecados 

capitais”: gula, cobiça, preguiça, luxúria, vaidade, inveja e ira. Estes são comportamentos que 

desde a Idade Média o catolicismo aponta como sendo as matrizes de todos os demais 

pecados. Será que o vilão do filme era católico? Será que se o assassinato fosse um pecado 

capital ele teria abandonado seus planos? Nunca saberemos. 

Como vimos anteriormente, os novos líderes das igrejas da Galácia estavam acusando Paulo de 

incentivar a libertinagem entre os crentes, pois não exigia deles o cumprimento da lei divina. 

Obviamente, isso era uma difamação injusta. Paulo não estava negligenciando ou 

contradizendo a Lei de Deus. Como ele mesmo diz em outras cartas, a lei divina é boa (Rm 

7.12,16; 1Tm 1.8). O problema é que a lei não tem poder para salvar e santificar, apenas para 

acusar (Rm 3.20; 7.7). 

Somos salvos pela fé em Cristo, que nos envia seu Espírito (Gl 3.3,5; 4.6). E é esse Espírito de 

Cristo que faz em nós aquilo que a lei não podia fazer: lutar contra o pecado que habita em 

nossa natureza decaída (Gl 5.16-18). Eis a razão pela qual a lei não tem a mesma eficácia do 

Espírito – enquanto a lei é uma força de coerção externa, o Espírito é uma poderosa influência 

que atua internamente no crente, lá no seu coração, onde o pecado está (Mc 7.21-23). 

Essa natureza pecaminosa, que Paulo aqui denomina “carne”, se externa em múltiplas formas. 

Paulo enumera quinze pecados, ou “obras da carne” (Gl 5.19-21), que podem ser agrupados 

em quatro categorias: 

 Pecados sexuais: aqui Paulo inclui toda espécie de relação sexual ilícita, desde o 

comportamento sexual em si (prostituição ou imoralidade sexual, NVI), incluindo o 

desejo e a imaginação corrompidos (impureza), e a ausência de domínio próprio que 

resulta de tudo isso (lascívia ou libertinagem, NVI). No paganismo antigo e ainda em 

nossos dias, a impiedade na esfera do sexo é um traço característico da vida sem Cristo 

(1Co 6.18; 1Ts 4.3-5).  

 Pecados religiosos: a idolatria refere-se à substituição da adoração ao Deus verdadeiro 

que se revelou em Jesus Cristo por qualquer outra adoração (inclusive a avareza, Cl 

3.5); e feitiçaria é caracterizada por técnicas de manipulação do mundo espiritual, seja 

com rituais, objetos, substâncias ou mantras (Dt 18.10-12; At 16.16). 

 Pecados contra a unidade: a categoria de pecados a que Paulo dá mais espaço 

apresenta o completo oposto do cumprimento da lei de Cristo, que é o amor (Gl 5.14). 

A lista inicia com inimizades, depois porfias (discórdia, NVI), ciúmes, iras, discórdias, 

dissensões, facções e invejas. Quando o ódio se infiltra nas relações, as pessoas se 

dividem em grupos e partidos, cada um buscando honras para si mesmo, tramando 

uns contra os outros e ressentindo-se pelo que o outro conquista. 

Se você tivesse que fazer uma lista dos piores pecados, qual estaria no topo da lista? Por que? 

 



 Pecados de intemperança: a lista termina mencionando as bebedices (embriaguez, 

NVI) e as glutonarias (orgias, NVI). Vivemos numa época em que a falta de temperança 

e de moderação é vista como um “estilo de vida” invejado por muitos. Ainda que a 

Bíblia não proíba o consumo de álcool em si, ela condena veementemente a 

embriaguez e o alcoolismo (Pv 21.17; 23.30). Uma vida dominada pelo álcool é uma 

vida de desonra, licenciosidade e escravidão (Gn 9.21,22; Pv 23.33; Ef 5.18; Tt 2.3). 

Glutonaria significa avidez por comida, mas a palavra aqui se referia aos festivais em 

homenagem ao deus Dionísio ou Baco, que eram marcadas por banquetes 

intermináveis, consumo de álcool, danças e orgias sexuais.  

Apesar de ser uma lista considerável, Paulo termina mencionando “coisas semelhantes a 

estas”, indicando claramente não tinha a pretensão de fornecer uma lista exaustiva de 

pecados, e nem mesmo uma lista dos principais pecados. A carne trabalha muito. 

Aplicação 

Qual grupo de pecados parece ser o mais presente em nossa sociedade? Dê exemplos. 

Qual grupo de pecados parece ser o mais presente na igreja? Dê exemplos. 
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