




“Andai no Espírito” – Idéia de continuidade e 
progressão 

Gl 5.16-26 

“Carne” X  “espírito” – distinção importante 

“... Não herdarão o Reino de Deus os que tais 
coisas praticam” (v.21) 

Rm 8.14 



Fruto do Espírito: 

•   qualidades divinas 

Gl 5.16-26 

•   presente de Jesus 
•   possível somente pela ação do Espírito 
•   manifesta-se no caráter, na vida 



Fruto do Espírito: 
•   amor 
•   alegria 
•   paz 
•   longanimidade 
•   benignidade 
•   bondade 
•   fidelidade 
•   mansidão 
•   domínio próprio 



•   Mais que sentimento; ação obediente;  
   auto negação 

•   Exemplos na vida cotidiana 

Amor 

•   É a raiz do fruto do Espírito 



•   Qual seria a diferença entre alegria e 
   felicidade? 

Alegria 

•   Como a alegria pode se manifestar na vida 
   do crente? 

•   Você se lembra de algum outro versículo da 
    Bíblia que fale de alegria? 



•   O que é? 
Paz 

•   Qual seria a idéia de paz em Mt 5.9? 

•   Exemplos de procedimentos pacificadores 



•   O que pode ser? Perseverança? Paciência? 
Longanimidade 

•   Como se manifesta a longanimidade de 
   Deus? I Pe 3.20 

•   De que modo podemos ser 
   longânimos no 
   contexto da vida diária? 

•   II Co 6.4-6;  Ef 4.1-3 



•   O que pode ser?  
Benignidade 

•   Como se manifesta a benignidade de 
   Deus? Sl 36.7; Sl 51.1; Tt 3.4; Lc 6.35 

•   De que modo podemos ser 
   benignos com os nossos familiares, 
   irmãos e amigos? 

•   Com distingui-la de bondade? 



•   Bondade tem alguma coisa a ver com 
   fraqueza, indolência, passividade?  

Bondade 

•   Como se manifesta a bondade de 
   Deus? Ne 9.25; Sl 31.19 
•   De que modo podemos ser bondosos com 
   os nossos familiares, irmãos e  
   amigos? Pv 21.21 
•   De que modo se manifestou a 
   bondade de Barnabé?  
   At 4.36-37; At 11.22-24 



•   “Deus é fiel!”  Por que?  Dt 7.9;  Ez 12.25  

Fidelidade 

•   De que modo há de manifestar-se a nossa 
   fidelidade?  

  Doutrina  (II Tm 3.14-15; 4.1-4) 

  Prática  
Serviço (Mt 24.45-47) 
Palavra em 2 sentidos 
(Ml 2.15b; Mt 5.37) 



•   Teria alguma coisa a ver com fraqueza? 

Mansidão 

•   Como você definiria mansidão? 

  Cl 3.12; II Tm 2.25 
Mt 11.29 
Fp 2.4-9 

•   Mansidão e humildade 



•   Dominar a si mesmo, o impulsos da “carne 

Domínio próprio (autocontrole) 

•   O mais difícil... (Tg 3.7-8) 

Gn 4.6-7 
•   Consciência da “batalha”... (Gl 5.16-17) 


