Seguindo a Verdade em Amor
Gálatas 5:22-26
Introdução:
Observações Preliminares:
 Fruto do Espírito aparece no singular porque na visão de
Paulo ele é conjunto de qualidade morais que caracterizam
o cristão.
 Fruto do Espírito e dons do Espírito não é a mesma
coisa.
 Fruto é a reprodução do Espírito que foi implantado no
coração do crente por um ato de graça de Deus.
 Dons do Espírito são as habilidades do Espírito inseridas
na vida do crente para o desempenho do ministério da
igreja.
 Dr. G. Campbell Morgan, relaciona da seguinte
maneira as nove qualidades do Fruto do Espírito:










1.º 2.º 3.º 4.º 5.º 6.º 7.º 8.º 9.º -

O amor é a própria vida de Deus;
A alegria é a consciência do amor;
A paz é a confidência do amor;
A longanimidade é o hábito do amor;
A benignidade é a atividade do amor;
A bondade é a qualidade do amor;
A fidelidade é a quantidade do amor;
A mansidão é a tônica do amor;
O domínio próprio é a vitória do amor.

 10.º- O fruto do Espírito pode ser desenvolvido
progressivamente no cristão.
O Fruto do Espírito é dado por Deus e deve ser cultivado
pelos cristãos, para melhor nosso relacionamento com Deus,
com o próximo (família) e conosco mesmo.
 O Conjunto das Qualidades do Fruto do Espírito
pode ser dividido em três grupos de três:
a) I - O Nosso Relacionamento com Deus: Amor, Paz, e
Alegria

O amor é a vida de Deus. O Espírito Santo coloca o
amor de Deus em nosso coração, (Rm.5:8). Quem ama a
Deus, ama a família.

A alegria é a vida do crente. O Espírito Santo
coloca alegria na nossa alma, (II Co.6:10; Is.61:3; Fl.4:4).
Quem se alegra em Deus, é feliz com a família.

A paz é a vida da igreja. A paz de espírito é a
certeza de que o Deus que está no comando sabe o que está
fazendo, (Sl.23:4). Quem tem a paz de Cristo, vive em paz
com a família.
II - O Nosso Relacionamento com Outras Pessoas
(Longanimidade, Benignidade e Bondade).

Temos aqui a longanimidade que suporta grosseria e
insensibilidade dos outros, e se recusa a vingar; a
benignidade que vai além da tolerância; a bondade que
é a benevolência de desejar o bem a todos, sem
distinção.
A Longanimidade ou Paciência.
É aquela tremenda capacidade que tem o amor de
sobreviver por muito tempo num clima adverso;
A Benignidade ou a Misericórdia.
É impossível uma pessoa ser benigna sem ser
misericordiosa.
Isso implica em ter profundo interesse pelos outros.
A Bondade ou Generosidade
A bondade é uma faceta da manifestação do amor de Deus.
Barnabé era um homem bom e cheio de Espírito
III - O Nosso Relacionamento Conosco ( Fidelidade,
Mansidão e Domínio Próprio).
 Quando dependemos de nós mesmos, o que surge
naturalmente são pecados como: prostituição, impureza,
lascívia, bebedice, etc. Enquanto que o fruto sobrenatural do
Espírito é exatamente o contrário: fidelidade, mansidão e
domínio próprio.
A Fidelidade.

 Juntamente com o amor, a fidelidade é a mais estudada
e discutida faceta da vida cristã.
 Paulo diz: “ O que se requer dos despenseiros é que
cada um deles seja encontrado fiel” ( I Co.4:2).
A Mansidão.
 No mundo violento e cruel deste século XXI, a
mansidão mal pode ser considerada uma virtude.
 Atributos tais como mansidão e brandura não são
qualidades que alguém almeja ter na vida.
 As pessoas mansas são agradáveis, tratáveis e de fácil
convivência. Não ganham batalha pela força ( Zc. 4:6), mas
sim, pela mansidão de suas palavras e ações ( Rm. 15:1; II
Tm.2:24).
O Domínio Próprio.
 Domínio próprio, temperança, moderação, auto-controle
são termos empregados para definir a última das evidências
do Fruto do Espírito.
 Domínio Próprio poder ser a ultima faceta do amor de
Deus, mencionada na lista de Gálatas 5:22, mas isso não
quer dizer que seja menos importante.
 Domínio Próprio é a evidência do Fruto do Espírito.
Nossa família deve ser o canteiro onde o fruto do Espírito é
cultivado diariamente.

Conclusão:
 Quando o fruto do Espírito amadurece na vida da
família e da igreja essas nove evidências tornam o cristão “a
luz do mundo e o sal da terra” (Mt.5:13-14).
 Fruto do Espírito é para ser saboreado pela família cristã
e por essa humanidade que está morrendo de fome espiritual.
 Fruto do Espírito é a evidência da verdadeira
espiritualidade. Eu estou demonstrando esse fruto nos meus
relacionamentos com Deus, com meus irmãos e comigo
mesmo?

