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Lembrar	  que	  ser	  cristão	  é	  parecer	  com	  Cristo,	  culHvar	  as	  
suas	  virtudes.	  O	  chamado	  “fruto	  do	  Espírito”	  engloba	  
algumas	  dessas	  virtudes.	  	  Você	  decorou	  a	  lista	  abaixo?	  	  

Essas	  nove	  virtudes	  mencionadas	  em	  Gl	  5.22-‐23	  não	  são	  
todas	  ou	  as	  únicas	  virtudes	  de	  Cristo.	  São	  apenas	  um	  
exemplo	  da	  qualidade	  ou	  espécie	  de	  gente	  que	  devemos	  
ser	  como	  cristãos.	  

Vamos	  estudar	  essas	  virtudes	  
uma	  por	  uma,	  começando	  por...	  



AMOR �



Mt	  22.36-‐39;	  Jo	  13.34	  
Parece	  estranho,	  não?	  Um	  mandamento	  para	  amar!	  

Um	  senHmento	  que	  leva	  os	  amigos	  a	  serem	  bons	  e	  genHs	  uns	  
com	  os	  outros,	  e	  os	  namorados	  a	  desejarem	  muito	  a	  companhia	  
um	  do	  outro	  e	  a	  serem	  carinhosos	  um	  com	  o	  outro	  

Mas	  este	  é	  o	  ponto.	  A	  maioria	  das	  pessoas	  pensa	  que	  o	  amor	  é	  
um	  sen$mento	  que	  surge	  naturalmente,	  	  espontaneamente...	  
E	  que	  muitas	  vezes	  não	  surge.	  Um	  senHmento	  que	  hoje	  pode	  
ser	  forte	  e	  amanhã	  pode	  até	  desaparecer...	  



• 	  	  O	  casamento	  de	  Isaque	  com	  Rebeca	  inclui	  	  
	  	  	  	  uma	  nota	  românHca:	  “Ele	  a	  amou...”	  (Gn	  24.67)	  

A	  Bíblia	  não	  nega	  esse	  amor	  natural	  e	  espontâneo:	  

• 	  	  De	  modo	  diferente,	  Rute	  amou	  a	  Noemi,	  	  
	  	  	  	  sua	  sogra	  (Rt	  16-‐18)	  e	  Jônatas	  amou	  a	  Davi	  (I	  Sm	  18.1)	  

• 	  	  De	  igual	  modo,	  “Jacó	  amava	  a	  Raquel”	  (Gn	  29.18)	  

• 	  	  Jesus	  amou	  a	  todos,	  mas	  João	  ficou	  conhecido	  
	  	  	  	  como	  “o	  discípulo	  amado”	  (Jo	  18.1).	  

• 	  	  Amava	  Jesus	  a	  Marta,	  e	  a	  sua	  irmã	  e	  a	  Lázaro	  (Jo	  11.5,35-‐36)	  



Contudo,	  a	  Bíblia	  ensina	  que	  este	  amor	  afeição,	  que	  une	  
amigos,	  namorados	  e	  cônjuges,	  não	  é	  tudo.	  Os	  filhos	  de	  
Deus	  precisam	  ter	  também	  o	  amor	  decidido,	  obediente.	  	  

Em	  obediência	  a	  Deus,	  e	  seguindo	  o	  exemplo	  de	  Cristo,	  
devemos	  estender	  a	  todas	  as	  pessoas	  o	  amor	  que,	  em	  
relação	  a	  algumas,	  nos	  é	  natural.	  	  



Você	  deve	  amar...	  

Podemos	  escolher	  os	  amigos,	  a	  namorada,	  o	  cônjuge,	  não	  o	  
próximo.	  Este,	  à	  nossa	  revelia,	  cruza	  o	  nosso	  caminho,	  senta-‐se	  ao	  
nosso	  lado	  no	  ônibus,	  vem	  morar	  no	  apartamento	  vizinho,	  
trabalho	  onde	  trabalhamos,	  frequenta	  a	  nossa	  igreja.	  	  
Deus	  o	  põe	  ali	  para	  que	  o	  amemos!	  

O	  mandamento	  do	  amor	  não	  é	  geral	  e	  impessoal;	  
é	  uma	  ordem	  de	  Deus	  a	  mim	  e	  a	  você	  

Você	  deve	  amar...	  

Você	  deve	  amar	  o	  seu	  próximo	  

Os	  poetas	  falam	  do	  amor	  como	  emoção,	  	  
afeição,	  paixão	  e	  desejo.	  A	  Bíblia	  fala	  do	  	  
amor	  como	  um	  dever.	  



“Amai	  os	  vossos	  inimigos	  e	  orai	  pelos	  que	  vos	  perseguem	  (...)	  
Vosso	  Pai	  celeste	  (...)	  faz	  nascer	  o	  seu	  sol	  sobre	  maus	  e	  bons,	  e	  vir	  
chuvas	  sobre	  justos	  e	  injustos.	  Porque	  se	  amardes	  os	  que	  vos	  
amam,	  que	  recompensa	  tendes?	  Não	  fazem	  os	  publicanos	  
também	  o	  mesmo”	  (M5.5.44-‐47.	  Ver	  Rm	  12.20-‐21)	  

Há	  quem	  diga:	  “Amarei	  o	  próximo	  na	  medida	  em	  que	  ele	  me	  
amar”.	  Mas	  isto	  é	  egoísmo!	  

O	  verdadeiro	  amor	  é	  gratuito	  e	  quer	  dar,	  independentemente	  
do	  comportamento	  da	  pessoa	  amada.	  Jesus	  disse:	  



Na	  medida	  em	  que	  estudamos	  a	  Palavra,	  oramos,	  ouvimos	  as	  
pregações,	  o	  Espírito	  nos	  faz	  mais	  conscientes	  do	  amor	  de	  Deus	  e	  
de	  Cristo	  e	  nos	  ajuda	  a	  amar...	  

Não	  é	  fácil	  amar...	  A	  certas	  pessoas,	  então!	  

De	  fato,	  conseguiremos	  quando	  andarmos	  no	  Espírito	  (Gl	  5.16).	  

Não	  é	  fácil	  amar	  como	  Jesus	  amou	  e	  nos	  ama!	  (Jo	  13.34)	  	  

Lembremo-‐nos	  de	  que	  este	  amor	  é	  fruto	  do	  Espírito,	  resultado	  da	  
operação	  miraculosa	  do	  Espírito	  em	  nós.	   Ver	  Rm	  5.5	  

II	  Co	  5.14-‐15,	  	  I	  Jo	  4.19	  
Você	  tem	  consciência	  do	  quanto	  Deus	  e	  Cristo	  o	  têm	  amado,	  
perdoado,	  protegido,	  ajudado	  e	  consolado?	  	  Inspire-‐se	  no	  seu	  
amor.	  Faça	  por	  seus	  irmãos	  e	  pelo	  próximo	  o	  que	  Cristo	  faz	  por	  
você:	  perdoe,	  ajude,	  encoraje,	  console,	  ame!	  


