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É uma faceta do amor. “O amor é... Benigno” (I Co 13.4) 

Outras passagens associam a benignidade 
à misericórdia.  

até mesmo  
com quem   
não merece 

Amoroso 
Misericordioso 
compassivo 

Lc 6.35 
Mt 5.44-48 

Ser  
benigno  
é ser  



No estudo anterior, vimos que 
Deus não destrói e vez os 
pecadores por ele é 

Agora, vemos que o Senhor, 
longe de destruir o pecador, 
ele o trata com benigidade 

“... misericordiosos e com-
passivo; longânimo e assaz 
benigno” (Sl 103.8. “... cheio 
de amor”, diz a NVI) 

“Ele faz nascer o seu sol sobre 
maus e bons e vir chuvas sobre 
justos e injustos”  (Mt 5.45) 



Paulo disse aos pagãos idólatras de Listra...  At 14.15-17 

As pessoas se esquecem de que todas estas coisas lhes 
são dadas por Deus benignamente e 

Se é assim com as coisas materiais, que dizer das 
espirituais?  Ver Tt 3.3-7 

“Não o glorificam como Deus nem lhe dão graças”  
 (Rm 1.21) 



Isto	  está	  ilustrado	  na	  Parábola	  do	  Filho	  Pródigo...	  

A	  benignidade	  de	  Deus	  pode	  ser	  vista	  também	  na	  maneira	  
como	  ele	  procura	  conciliar	  as	  pessoas.	   II Co 5.19	  

“... se indignou e não queria entrar; saindo, porém, o pai 
procurava conciliá-lo” (Lc 15.28)	  

O	  pai	  poderia	  ter	  dito:	  “Filho,	  entra	  
logo.	  É	  uma	  ordem!”	  Mas,	  benig-‐
namente	  e	  com	  brandura,	  procurou	  
conciliá-‐lo!	  

O	  filho	  mais	  velho	  	  

E	  mais....	  	  Lc	  15.31-‐32	  

É	  assim	  que	  Deus	  lida	  conosco	  
Benignamente!	  



É	  verdade	  que	  nos	  tornamos	  “filhos	  de	  Deu”	  quando	  cremos	  em	  
Cristo	  e	  o	  recebemos	  como	  nosso	  Salvador	  e	  Senhor	  (Jo	  1.12)	  

Leia	  outra	  	  vez	  Lc 6.35 e Mt 5.44-48 notando a frase 
“e sereis filhos do Altíssimo” 

Contudo,	  somente	  somos	  reconhecidos	  como	  filhos	  de	  Deus	  
quando	  mostramos	  benignidade,	  longanimidade,	  amor	  e	  todas	  as	  
outras	  virtudes	  comunicáveis	  de	  Deus	  e	  de	  Cristo.	  	  

Lembremo-‐nos	  de	  que	  tais	  virtudes	  são	  “fruto	  do	  Espírito”,	  
resultado	  da	  atuação	  sobrenatural	  do	  Espírito	  de	  Deus	  e	  de	  Cristo	  
em	  nossa	  vida!	  

Nossa	  parte	  é	  “cooperar”	  com	  o	  Espírito	  lendo	  a	  Bíblia,	  orando,	  
adorando	  e	  obedecendo!	  



De	  que	  maneiras	  Deus	  se	  mostra	  benigno	  conosco?	  

Então,	  como	  podemos	  definir	  benignidade?	  

Você	  tem	  experiência	  da	  benignidade	  de	  Deus	  em	  sua	  vida?	  
Reconhece	  e	  agradece?	  

De	  que	  modo	  você	  tem	  agido	  com	  benignidade?	  Lembra-‐se	  de	  
alguma	  ocasião	  específica	  em	  que	  o	  fez?	  

Que	  tal	  estar	  mais	  atento	  à	  necessidade	  de	  ser	  benigno	  em	  suas	  
relações	  familiares,	  no	  trabalho	  e	  na	  igreja?	  	  	  

Sim...	  Com	  aquela	  pessoa	  que	  você	  acha	  que	  não	  merece...	  


