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14  ... bem sabemos que a lei é espiritual; mas eu sou carnal, vendido sob 
o pecado.  
19 Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. 

16 E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. 

22 Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus;  

23 Mas vejo nos meus membros uma outra lei, que batalha contra a lei do 
meu entendimento, e que me prende debaixo da lei do pecado que está 

nos meus membros.  

25b  Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo à lei de Deus, mas 

com a carne à lei do pecado. 

21 Acho, então, em mim, esta lei, que, quando quero fazer o bem, o mal 
está comigo 

18 Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem 
algum; e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 
15 Porque o que faço não o aprovo; pois o que quero isso não faço, mas o 
que aborreço isso faço. 

17 De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que 
habita em mim.  

24 Miserável homem que eu sou! quem me livrará do corpo desta morte? 

25a Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. 

888   

2 Porque a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, me livrou 
da lei do pecado e da morte. 

3 Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela 
carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, 
pelo pecado condenou o pecado na carne;  

4 Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos 
segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
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 5 Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da 
carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito  

7 Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é 

sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. 

8 Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 

 12 De maneira irmãos, que não somos devedores à carne, para vivermos 
segundo a carne. 

 13 Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito 
mortificardes as obras do corpo, vivereis.  

 6 Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é 
vida e paz 

9 Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito 
de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, 
esse tal não é dele.  

11 E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus 
habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também 
vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. 

1 Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo 
Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito 

15 Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes 
em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual 
clamamos: Aba, Pai.  
16 O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de 
Deus. 

14 Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são 
filhos de Deus.  26 E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas; 
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo 
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.  
27 E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito; e 
é ele que segundo Deus intercede pelos santos.  
17 E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de 
Deus, e co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para 
que também com ele sejamos glorificados. 

18 Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente 
não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 
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19 Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos 
filhos de Deus.  
20 Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por 

causa do que a sujeitou,  
21 Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da 

servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus.  
22 Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores 
de parto até agora.  
23 E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, 
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a 

redenção do nosso corpo.  
24 Porque em esperança fomos salvos. Ora a esperança que se vê não é 

esperança; porque o que alguém vê como o esperará?  25 Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. 
28 E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem 
daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu 
propósito.  
29 Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem 
conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre 
muitos irmãos.  
30 E aos que predestinou a estes também chamou; e aos que chamou a 
estes também justificou; e aos que justificou a estes também glorificou.  
31 Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra 
nós?  
32 Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou 
por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?  
33 QQUUEEMM  IINNTTEENNTTAARRÁÁ  AACCUUSSAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTRRAA  OOSS  EESSCCOOLLHHIIDDOOSS  DDEE  
DDEEUUSS??  ÉÉ  DDEEUUSS  QQUUEEMM  OOSS  JJUUSSTTIIFFIICCAA..    
3344  QQUUEEMM  OOSS  CCOONNDDEENNAARRÁÁ??  PPOOIISS  FFOOII  CCRRIISSTTOO  QQUUEEMM  MMOORRRREEUU,,  OOUU  
AANNTTEESS,,  QQUUEE  RREESSSSUUSSCCIITTOOUU  DDEENNTTRREE  OOSS  MMOORRTTOOSS,,  OO  QQUUAALL  EESSTTÁÁ  ÀÀ  
DDIIRREEIITTAA  DDEE  DDEEUUSS,,  EE    IINNTTEERRCCEEDDEE  PPOORR  NNÓÓSS..                
3355  QQUUEEMM  NNOOSS  SSEEPPAARRAARRÁÁ  DDOO  AAMMOORR  DDEE  CCRRIISSTTOO??  AA  TTRRIIBBUULLAAÇÇÃÃOO,,  
OOUU  AA  AANNGGÚÚSSTTIIAA,,  OOUU  AA  PPEERRSSEEGGUUIIÇÇÃÃOO,,  OOUU  AA  FFOOMMEE,,  OOUU  AA  NNUUDDEEZZ,,  OOUU  
OO  PPEERRIIGGOO,,  OOUU  AA  EESSPPAADDAA??                
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3366  CCOOMMOO  EESSTTÁÁ  EESSCCRRIITTOO::  PPOORR  AAMMOORR  DDEE  TTII  SSOOMMOOSS  EENNTTRREEGGUUEESS  ÀÀ  
MMOORRTTEE  TTOODDOO  OO  DDIIAA;;  SSOOMMOOSS  RREEPPUUTTAADDOOSS  CCOOMMOO  OOVVEELLHHAASS  PPAARRAA  OO  
MMAATTAADDOOUURROO..    
3377  MMAASS  EEMM  TTOODDAASS  EESSTTAASS  CCOOIISSAASS  SSOOMMOOSS  MMAAIISS  DDOO  QQUUEE  
VVEENNCCEEDDOORREESS,,  PPOORR  AAQQUUEELLEE  QQUUEE  NNOOSS  AAMMOOUU..     
38 Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem 
os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 

39 Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos 

poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 
   

   

 

 

 

 


