
 
SÉRIE NOVA MANEIRA DE VIVER 

 
1º O VELHO E O NOVO HOMEM 

• QUEBRA GELO: 
• LOUVOR:   

• Passagem Bíblica. EFÉSIOS 4:17-24 

 

DESENVOLVIMENTO DO TEMA: A Bíblia no ensina que aquele que 

esta em cristo é uma “nova criatura” (2Corintios 5:17) pois “nasceu d

e novo” (João 3:5-6). Mas o que isso significa na prática? Significa q

ue quando recebemos a Jesus como senhor e salvador passamos a 

ter vida NO ESPIRITO juntamente com nossa vida NA CARNE. A vi

da NA CARNE é manifesta pelo desejo de satisfação constante.  (a 

bíblia chama esta maneira de viver de velha natureza ou velho home

m) Efésios 4:17  

Já a vida NO ESPIRITO é manifesta pela satisfação dos desejos se

gundo a vontade de Deus e não segundo a vontade da carne. Efésio

s 4:24  

O mal não esta somente ao nosso redor, está também dentro de cad

a homem. Rebeldia, desobediência, orgulho, egoísmo, impurezas, s

entimentos negativos, raiva, inveja, desejos enganosos que é: cham

ar o que é mau de bom. O resultado de viver assim é separação de 

Deus e morte e condenação eterna.  

VOCE TEM ALGUM DESSES SENTIMENTOS HOJE? 

 

Como viver como NOVO HOMEM e não como VELHO HOMEM?  

 
1° CREIA QUE JESUS EM SUA MORTE CRUSSIFICOU NOSSO 

VELHO HOMEM.  
Jesus disse na cruz: “esta consumado”. Isso significa que com a morte 
de Jesus na Cruz nós também morremos e com a sua ressurreição nós 
também ressuscitamos. Colossenses 2:13 - E, quando vós estáveis mortos 

nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente 

com ele, perdoando-vos todas as ofensas,14 - Havendo riscado a cédula 

que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era 

contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 
Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Não preciso mais 
obedecer a carne, pois, recebi vida no Espírito. 
Ainda existe algum resquício do seu velho homem agindo em você? 
Se existe, não se conforme com ele. Diga eu já estou morto para o 
pecado.  Pois em Jesus recebi vida no espírito. Sou um Novo 
Homem.   
2° FAÇA MORRE A NATUREZA CARNAL. (O velho homem) 
Colossenses 3:5 - Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a 

terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil 

concupiscência, e a avareza, que é idolatria; 6 - Pelas quais coisas vem a 

ira de Deus sobre os filhos da desobediência; 7 - Nas quais, também, em 

outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. 

Qual é a maneira de fazer algo morrer? Não alimentando. Aquele 
que esta em Cristo, não vive segundo a Carne (alimenta a carne). 
Mas sim, segundo o Espírito. (vive e alimenta-se de princípios 
espirituais). Romanos 8:13 - Porque, se viverdes segundo a carne, 

morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. 
O homem carnal vive por necessidade. Mas o espiritual vive por 
princípios. Romanos 6:12-13 
 
3° VIVA EM CONSTANTE RENOVAÇÃO. Efésios 4:22 - Que, quanto ao 

trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas 

concupiscências do engano; 23 - E vos renoveis no espírito da vossa mente; 
despojar-se é lançar fora o velho homem por entender (renovação da 
mente) que ele não vive a vida. Mas sim acaba com a vida.  

 
CONCLUSÃO: II Coríntios 4:16 - Por isso não desfalecemos; mas, ainda que o 

nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em 

dia. Viva a Nova vida. Seja um novo homem criado segundo Deus.  
 
AVISO: ajude a barraca do GCEU no LOUVOR RURAL.  


