
A BATALHA INTERIOR | UM ESTUDO BÍBLICO DE ROMANOS 7 por Tim Keller 
 
Existe uma famosa estória escrita por Robert Louis Stevenson entitulada: “O estranho caso do 
Dr. Jekyll e Mr. Hyde”. Esse livro é uma pequena obra de apenas 80 páginas. As maiores partes 
dos anglos falantes já ouviram falar desse livro, seja na escola ou através de peças teatrais, ou 
cinema. A história narra a vida do Dr. Jeckyll, um homem reto que, segundo a sua vida vai 
passando, ele vai se desencantando com ela. Enquanto medita na sua conduta, chega a uma 
conclusão perturbadora: “eu me aproximava mais a essa verdade, de que um homem não é 
verdadeiramente um, mas na verdade, são dois. Vi que as duas naturezas que lutam no campo da 
consciência, podia se dizer que eram minhas, porque radicalmente eram duas”. É assim que 
Henry Jeckyll observa que há uma dualidade radical na sua natureza. Isso lhe altera, porque se vê 
a si mesmo como um campo de batalha para estas duas personalidades. E quem pode ser feliz no 
meio do campo de batalha? Num lado está ele, o virtuoso, e no outro lado, se encontra o “eu” 
egoísta, que quer tudo pra si. Em constante competição, como Jekyll poderá ser feliz? O Dr. 
Jekyll, homem verdadeiramente engenhoso e doutor em medicina, decide realizar um 
experimento: “se cada um (desses lutadores), me dizia, pudesse se alojar em uma identidade 
distinta, a vida ficaria livre daquilo que agora pra mim, é insuportável”. Então, Henry conseguiu 
separar as identidades usando uma poção química. Quando o Dr. Jekyll tomou a poção, conseguiu 
dividir os dois “Eus”. Por um lado, ele era o Dr. Jekyll, e por outro, o Mr. Hyde.  
 
Com a separação das duas naturezas o Dr Jekyll fez uma grande descoberta: “Soube pela 
primeira vez nesta nova vida que era mais perverso, dez vezes mais perverso, um escravo 
vendido ao meu pecado original... quando me olhei no espelho, vi que aquele novo individuo, feio 
e repugnante, era eu também...”. O que acontece nessa estória é que o lado mal domina o bom 
Dr. Jekyll. O que é isso que Stevenson está querendo dizer? Stevenson nasceu na Escócia, num 
lar presbiteriano, carinhoso, conservador, calvinista, que era totalmente depravado. Até parece 
que essa obra é o comentário a Romanos 7 de Stevenson. Será que Stevenson compreendeu 
corretamente aquilo que Paulo diz em Romanos 7? Temos de fato uma dualidade de bem e mal 
no nosso homem interior? Eu acho que a resposta é sim... e não. (Sim e Não). 
 
Em primeiro lugar, um “sim” se deve a essa terrível batalha que o apóstolo Paulo descreve em 
Romanos 7. Ela é extraordinária, sobretudo, quando ele aplica a si próprio. Não costumamos 
ouvir os nossos líderes falando assim hoje em dia. Mas Paulo teve coragem de dizer: “eu sou 
carnal vendido como escravo ao pecado”. 
  
Agora, em segundo lugar, Stevenson erra ao ver apenas a metade da verdade. Ele confundiu os 
tempos verbais nesse capítulo. Se observarmos, veremos que os versículos 7-13 é uma seção. Há 
uma intensa luta nessa passagem, porém está no pretérito: “era”, “fazia”, “morri”, “vi”. Dos 
versos 7-13 tudo é pretérito, porém quando chegamos ao 14 em adiante, vemos como tudo muda 
para o presente do apostolo: “sou”, “faço”, “vejo”, “não faço”. Eu acho que Stevenson não 
chega a compreender que existem duas batalhas diferentes. Uma antes de se converter – que é 
uma batalha que não pode se ganhar; e a outra depois de se converter – que é a que não vamos 
perder. Assim que, a diferença entre o cristão e o não-cristão, não é uma diferença entre guerra e 
paz, mas de esperança em uma batalha que se sabe que não se perderá. Entender esta diferença 
é entender o evangelho! 
 
Na verdade, Romanos 7 se divide em 3 partes: do 7 ao 13, temos a batalha que não podemos 

ganhar. Do 14 ao 25, a batalha da vida cristã, que não se perderá. E por último, a primeira parte 
do 1 ao 6, a transição que nos ajuda a conectar ambas batalhas. As veremos por partes: 
 



1) A BATALHA QUE NÃO PODEMOS GANHAR 
O apóstolo Paulo nos mostra que ele era uma espécie de Dr. Jekyll com muita moral e ética (ver 
Fp 3) e que um dia “toma uma poção” – parafraseando Stevenson – que faz ele enxergar o Mr. 
Hyde dentro dele. Paulo fala dessa poção no verso 9: “porém vindo o mandamento, o pecado 
reviveu e eu morri”. O que ele quer dizer com vindo o mandamento? Isso significa que o 
mandamento atingiu o alvo.  
 
Ouvimos muito na vida, e de repente, acontece alguma coisa que faz com que aquelas palavras 
penetrem... Qual foi a poção que ele tomou? O mandamento que muda tudo e atinge o alvo é o 
décimo: “não cobiçarás”. É um mandamento interno, diferente dos outros nove. Esse 
mandamento tem a ver com os desejos mais profundos e com a sua maneira de pensar. Paulo diz 
no verso 7: “...eu não conheci o pecado senão pela lei; porque eu não conheceria a 
concupiscência, se a lei não dissesse: Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo 
mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o 
pecado”. A cobiça não é só um desejo; ela significa querer algo ardentemente, um desejo 
desordenado, compulsivo. Entre outras palavras, a cobiça é egoísmo puro. É descarada, 
compulsiva. É desejar algo mais que a Deus. “Tenho que possuir isso para viver”. A Bíblia diz 
que a cobiça é idolatria! 
 
Francis Schaeffer no seu livro “A verdadeira espiritualidade” escreve: “O mandamento de não 
cobiçar é algo completamente interno. É um fator misterioso que esse seja o último mandamento 
de Deus no decálogo. Ele é o centro do assunto. Ou seja, cada vez que desobedecemos qualquer 
dos mandamentos de Deus, antes, desobedecemos o “não cobiçar”. O pecado nasce 
internamente antes de exteriorizar-se”.  
 
Este mandamento é a poção de Paulo. Esse Mr. Hyde no coração humano é um verdadeiro buraco 
negro. Não tem fundo. “Necessito mais inteligência - mais sucesso – mais conforto – mais saúde 
- mais justiça e reconhecimento – mais dinheiro”, etc. de onde nasce a depressão, a fúria, a 
adição, a insegurança? Da cobiça realizada ou não.    
 

2) A BATALHA QUE NÃO PODEMOS PERDER | SÓ UM “EU AUTÊNTICO 
A segunda batalha é totalmente diferente da primeira. Na carta aos Gálatas, que de certa forma, é 
uma extensão de Romanos 7, temos um versículo que resume a batalha que afeta a todos os 
cristãos: “Porque o desejo da carne é contra o Espírito, e o do Espírito é contra a carne; e estos 
dois se opõe entre si, para que não façais aquilo que quiserdes” (Gl 5.17). 
 
Porque essa batalha é diferente? Permita-me explicar porque eu acho que seja diferente. Nesta 
batalha, Jekyll e Hyde são você no mesmo grau. Seu “eu” bom é você, e o “eu” ruim e cobiçoso é 
você também. Ambos são você no mesmo grau. A psicologia moderna não quer aceitá-lo. De 
fato, dentro da tradição cristã muitos psicólogos populares que escrevem estes livros de auto-
ajuda aceitaram a idéia de que o homem é basicamente bom. “Você é basicamente bom!”; dizia 
Freud quando falava do ego e do superego. Inclusive, o próprio Freud nunca disse qual era o 
verdadeiro “eu”, se o ego ou o superego. A verdade é que os dois são você. Ambos disputam 
você. Nos versículos 17 e 20 e ao longo de todo o texto. Paulo diz: “De maneira que, agora, já 

não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. 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. Porque não faço o bem que quero, mas, o mal que não quero, esse faço. Ora, se 

eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim.”  
 



Algo muito importante é dito aqui. Não sou eu que faço isso, senão o pecado que mora em mim. 
Em outras palavras, ele diz que esse velho programa que tenho não sou realmente “eu”. O “eu” 
real foi redimido. Assim que desses dois “eus”, um é uma casca. Um deixou de ser parte do “eu” 
real. Paulo fala da guerra nos nossos membros, ou seja, no nosso corpo. Ele diz que o mal ainda 
faz parte do sistema de hábitos, mas não é o seu verdadeiro “eu”. É um resíduo. Não podemos 
afirmar que temos duas naturezas lutando na mesma base. Paulo não ensina isso. Não são duas 
naturezas, senão uma nova com uma casca velha. É a mesma natureza. Tal como um casulo da 
borboleta. A borboleta luta pra sair do casulo. Aquele casulo é a “casca velha”. Aquele seu antigo 
“eu”.  
 
RESUMINDO: Na antiga guerra existiam dois “eus” que eram você. Dois poderes que combatiam. 
Um consciente que desejava o bem, e o outro o mau, cobiçoso e egoísta. Na segunda guerra, o 
cristão nascido de novo, tem um só, que é santo, que é nascido do Espírito, onde habita o Espírito 
Santo. Este é o que é real. Ele luta contra os resíduos do passado.  
  

A TRANSIÇÃO | A NOSSA RELAÇÃO COM A LEI 
Outra diferença tem a ver com a lei. Como cristão algo acontece na minha relação com a lei. A lei 
na vida de uma pessoa que não recebeu a salvação só exaspera a pessoa! A educação moral só 
serve de tortura. O “eu” consciente que quer o bem se submete a lei, porém o mal a odeia. 
Quando alguém se converte acontece algo glorioso. Quando o evangelho lhe alcança, muda a sua 
atitude diante da Lei. Isto é o que Paulo diz nos versículos 1 ao 6. Antes de ser cristão, a lei era 
um mal necessário. Logo a lei se transforma em uma maneira de agradar a Deus. Paulo usa a 
poderosa metáfora de um matrimônio. Antes de conhecer a Cristo e o Evangelho, estávamos 
casados com a lei. Ou seja, antes de conhecer a Cristo estávamos ganhando a aceitação pela 
bondade. Porém, como cristãos, estamos casados com Cristo. Ele não é o seu chefe, é o seu 
esposo. Assim que, o centro da sua vida não é a lei, senão uma nova relação com Cristo – uma 
relação de amor. Agora o seu motivo não é mais o medo, senão a gratidão. Como uma pessoa 
casada, você deseja alimentar a sua relação, mantê-la, e refletir aquilo que agrada ao seu esposo.  
 


