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O DISCÍPULO E O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há
lei”. (Galátas 5:22-23)
INTRODUÇÃO
A nossa vida de ser uma imitação da vida do nosso Senhor Jesus Cristo.
Quando aceitamos a Cristo e nos batizamos estamos dizendo ao mundo
que viveremos como Ele viveu.
Como viver como Cristo viveu aqui na terra? E esta é vontade de Deus para
cada um de nós! “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno
conhecimento do Filho de Deus, à peerfeita varonilidade, à medida da
estatura da plenitude de Cristo”. (Efésios 4:13)
A função do Espírito Santo no mundo de acordo com João 16:14 é Glorificar
o Senhor Jesus Cristo. “Ele me glorificará, porque há de receber do que é
meu, e vo-lo há de anunciar”.
Quando permitimos que o Espírito Santo controle nossas vidas, Ele produz
em nós as mesmas qualidades encontradas na vida do Senhor Jesus Cristo,
ou seja, Ele o glorifica ao apresentar seu caráter ao mundo através de nós.
O fruto do Espírito é a evidência da presença e plenitude do Espírito Santo
na vida do crente.
O fruto do Espírito Santo, não pode ser confundido com Dom do Espírito
Santo e dons do Espírito.
O dom (singular) é a concessão do Espírito Santo (é quando você o recebe,
quando aceita e recebe a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor).
Os dons (no plural) são capacitações especiais que Deus concede para a
realização de um ministério específico na igreja.
O fruto do Espírito Santo é a evidência da presença do Senhor Jesus Cristo
na vida do crente. São qualidades na vida do cristão.
O crente apesar de ter o Dom (a presença do Espírito), ser capacitado com
dons para a realização do ministério, ele pode ser CARNAL. Não pode
receber alimentos sólidos e ainda ser criancinhas em Cristo. E ISTO
INDEPENDE DA IDADE, TEMPO DE CRENTE.

I - VEJAMOS O PERFIL DOS CRENTES CARNAIS:
Os crentes de Gálatas foram exortados por Paulo a andarem em Espírito e
não serem vencidos pelos desejos da carne. “Digo, porém: Andai no Espírito,
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e não satisfareis à concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é
contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem
um ao outro, para que não façais o que quereis” (Gálatas 5:16-17)
1. SÃO CRIANCINHAS EM CRISTO, SALVOS PELA GRAÇA MAS NÃO
BUSCAM OU SE RECUSAM SER TRANSFORMADOS E NÃO PODEM
SUPORTAR ALIMENTO SÓLIDO.
“E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais,
como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque
ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, Porque ainda sois
carnais; pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois
porventura carnais, e não andais segundo os homens? 1 Coríntios 3:1-3
2. ANDAM SEGUNDO A CARNE E NÃO PODEM AGRADAR A DEUS.
“Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus” Romanos 8:8
3. NÃO TEM AMOR A PALAVRA DE DEUS
“Jesus respondeu, e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada”. João 14:23
4. NÃO TEM VIDA DE ORAÇÃO
“Orai sem cessar”. 1 Tessalonicenses 5:17
5. NÃO TESTEMUNHAM DE CRISTO HABITUALMENTE
“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e serme-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria,
e até aos confins da terra”. Atos 1:8
6. O SEU LOUVOR NÃO AGRADA A DEUS
“Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o
fruto dos lábios que confessam o seu nome”. Hebreus 13:15
7. NÃO PENSAM NAS COISAS QUE SÃO DO ALTO, MAS AS QUE SÃO DA
TERRA.
“Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra”.
Colossenses 3:2
8. NÃO MORRERAM PARA O PECADO
“Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o
corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado”
Romanos 6:6
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9. NÃO NEGARAM A SI MESMOS, NEM TOMARAM SUA CRUZ PARA
SEGUIR A CRISTO
“E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome
cada dia a sua cruz, e siga-me”. Lucas 9:23
10.NÃO SE CONSAGRAM A DEUS
”E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela
renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável, e perfeita vontade de Deus”. Romanos 12:2
11.DEIXARAM-SE ATRAIR PELO MUNDO
“Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade
contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constituise inimigo de Deus”. Tiago 4:4
12.NÃO TEM ALEGRIA DA SALVAÇÃO
“Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito
voluntário”. Salmos 51:12
O crente carnal produzirá as obras da carne e o crente espiritual produzirá o
fruto do Espírito Santo.
O crente espiritual com certeza alcançará a maturidade espiritual, o crente
produzirá em todos os momentos, lugares e circunstâncias esse fruto (que
na realidade são nove).

II – O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO (Gálatas 5:22-23)
1. AMOR (AGAPE)
É o amor altruísta (Aquele que pensa, nos outros ou que pensa mais no
outros que em si, solidário, caridoso, contrário de egoísta). Aquele que ama
até os inimigos. O amor é a base de todo relacionamento nos céus e na
terra.
“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem,
fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos
perseguem; para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus”. Mateus
5:44.
Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos
amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos
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conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros”. João
13:34-35
2. ALEGRIA
É o tipo de alegria no profundo do coração, o verdadeiro gosto de viver,
independente das circunstâncias. Mesmo durante as mais duras provações,
o crente pode ter momentos de alegria.
“Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza; mas outra vez vos
verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vo-la tirará”.
João 16:22
Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na
oração; Romanos 12:12.
3. PAZ
É uma atitude de serenidade, calma e força, tranquilidade e quietude de
espírito produzida pelo Espírito Santo, mesmo na adversidade e tribulação.
“Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”. João 14:27.

4. LONGANIMIDADE
É a qualidade dada por Deus que faz o homem ser paciente até na
provação. Paciência com pessoas, suas fraquezas, falhas, ignorâncias,
demoras e pecados.
“Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na
oração”. Romanos 12:12
5. BENIGNIDADE
É a qualidade de ser amável, branda, cheia de compaixão e misericórdia.
“Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoandovos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo”. Efésios
4:32
6. BONDADE
É a qualidade de generosidade em ação a favor de outras pessoas.
”Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da
minha vida; e habitarei na casa do SENHOR por longos dias”. Salmos 23:6
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7. FIDELIDADE
É a qualidade que torna a pessoa digna de confiança. Fidelidade é a
confiabilidade total, lealdade absoluta.
“Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel,
sobre muito te colocarei; entra no gozo do teu senhor”. Mateus 25:23
“Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel”. 1
Coríntios 4:2
8. MANSIDÃO
É a qualidade de humildade, suavidade, gentileza presentes em momentos
de oposição, discussão.
“Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de
paz”. Salmos 37:11
9. DOMÍNIO PRÓPRIO
É o autocontole, autodisciplina, temperança e moderação. É força interior
pelo qual o crente se controla.
“Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem,
não contradizendo, Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade,
para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador”.
Tito 2:9-10
“E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé
a virtude, e à virtude a ciência, E à ciência a temperança, e à temperança a
paciência, e à paciência a piedade”. 2 Pedro 1:5-6

CONCLUSÃO
A maior característica de uma vida na plenitude do Espírito é a manifestação
do fruto do Espírito Santo nessa vida.
Minha humilde oração é que Ele nos ajude a crescer espiritualmente, em
direção a plenitude do Espírito Santo a produzindo esse Fruto em nosso
viver diário.

