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ROMANOS 8
HABITAÇÃO DO ESPÍRITO

O texto de Romanos 8 mostra os benefícios de estar em Cristo. Para estabelecer
o contraste precisamos entender o significado de estar sem Cristo – Efésios 2.12 NVI.
Porém, em Cristo tudo mudou – Efésios 2.13 NVI. A expressão em Cristo, significa estar
unido e ligado a Cristo e aponta para relacionamento e posição, que descreve a situação
de quem confiou em Cristo e na Sua obra. Para quem está em Cristo não existe
condenação, nem escravidão espiritual, pois foi perdoado da penalidade do pecado e
libertado do poder do pecado mediante o pagamento realizado por Cristo na cruz – I
Pedro 2.24 NVT. Aquele que está em Cristo recebeu graça antes que o mundo fosse
criado – II Timóteo 1.9 NVT.
Aquele que está em Cristo foi libertado e perdoado de todos os seus pecados –
Efésios 1.7 NVT. Por isso, aquele que está em Cristo foi declarado sem culpa e teve a sua
velha roupa, a culpa, removida e recebeu uma nova roupa – II Coríntios 5.17 NVI. Assim,
o poder orientador desta nova vida não é a nossa carne e sim o Espírito Santo – Romanos
8.4 NVI. Assim, o Espírito, que habita em nós, nos capacita a vencer o pecado, a
obedecer a lei e a ter prazer nela – Salmos 1.2 ARA. A demonstração do contraste
prossegue quando a Palavra de Deus nos ensina que a carne escraviza, o Espírito Santo
liberta; a inclinação (pensamentos e propósitos) da carne conduz para a morte; a
inclinação (pensamentos e propósitos) do Espírito produz vida e paz – Romanos 8.5,6
NVT. Os que são dominados pela carne buscam agradar a carne e praticar suas obras e
por isso não podem agradar a Deus – Romanos 8.7,8 NVT.
Aquele que nem os céus dos céus podem conter agora habita em nós, vasos
frágeis de barro – Romanos 8.9 NVT. Somos a casa de Deus, o templo da sua habitação.
Passamos a pertencer a Cristo quando o Espírito habita e opera em nós. Assim, o Espírito
habita em nós e também Cristo está em nós – Romanos 8.10 NVT. O mesmo Espírito
que dá vida a nosso espírito, também haverá de dar vida a nosso corpo, pois O Espírito
Santo é a primícia e a garantia da nossa ressurreição – Romanos 8.11 NVT.

