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A NATUREZA DA CARNE
DEFINIÇÃO: “Carne” é a natureza humana oposta
a Deus e a o que espiritualmente vem dEle e que se
inclina a tudo o que dá prazer ao corpo, ao
intelecto, as emoções e a vontade,
desconsiderando os desejos de Deus e sua boa,
perfeita e agradável vontade.
1. _FRAQUEZA

Esboço - Noite

5. ORGULHO
1 Coríntios 12.7 - E, para que não me
ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de
Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me
exalte.
6. DESPREZO AO PRÓXIMO
Marcos 8.15 - Preveniu-os Jesus, dizendo:
Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do
fermento de Herodes

Mateus 26:41 - Vigiai e orai, para que não entreis
em tentação; o espírito, na verdade, está pronto, mas a
carne é fraca.

2. INIMIZADE CONTRA DEUS
Romanos 8:7,8 - Por isso, o pendor da carne é
inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de
Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que
estão na carne não podem agradar a Deus.

3. PODRIDÃO MORAL
Marcos 7-20-22 - 20 E dizia O que sai do homem,
isso é o que o contamina. 21 Porque de dentro, do
coração dos homens, é que procedem os maus
desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios,
os adultérios, 22 a avareza, as malícias, o dolo, a
lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
23
Ora, todos estes males vêm de dentro e
contaminam o homem.

4. EGOÍSMO- INDEPENDÊNCIA
1 Coríntios 3:3 - Porquanto, havendo entre vós
ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e
andais segundo o homem?

7. PRAZER NA FALHA DE ALGUÉM
Lucas 18.11 - O fariseu, posto em pé, orava de si
para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te
dou porque não sou como os demais homens,
roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como
este publicano;
8. FUGA DA _CULPA
Gênesis 3.12 - Então, disse o homem: A mulher
que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e
eu comi.
9. ARREPENDIMENTO SUPERFICIAL
2 Pedro 2.20 - Portanto, se, depois de terem
escapado das contaminações do mundo mediante
o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus
Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos,
tornou-se o seu último estado pior que o primeiro.
10. DUREZA_ DE CORAÇÃO
Hebreus 3.7-8- Assim, pois, como diz o Espírito
Santo: Hoje, se ouvirdes a sua voz não
endureçais o vosso coração...
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