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LIÇÃO #18/2022 
O FRUTO DO ESPÍRITO 
 
Fruto é consequência natural de uma árvore plantada e cuidada. Fruto do Espírito é consequência diária 
da presença e manifestação do Espírito de Deus habitando em alguém que nasceu de novo. Se não vemos 
Fruto, pode ser que o Espírito esteja impedido de agir ou nem esteja presente. 
 

“Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.” Gálatas 5:22-23 

 
A linguagem figurada expressa a delícia que é a obra de Deus em nós, bem como a diversidade do Seu 
agir. Ninguém ama com amor produzido por si mesmo; ninguém tem verdadeira e perene alegria só com 
elementos terrenos; ninguém exerce longanimidade por capacidade pessoal; ninguém é benigno por 
graça própria; ninguém tem bondade por competência; a fidelidade vem da fé, que é dom do Senhor; 
mansidão não é qualidade de alguns, mas ação do Espírito; domínio próprio é consequência Dele 
trabalhando em nós. Portanto, que ninguém se glorie do aperfeiçoamento no caráter e ações, mas 
glorifique a Deus pela exclusiva obra dele! 2 Tessalonicenses 1:11 | I Coríntios 12:6 
 
Que ninguém ache que não consegue ter essas características. “Ah! num dô conta!” Realmente não vem 
de nós, vem do Espírito Santo frutificando em nós. 
 

“Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e 
nada lhes impropera; e ser-lhe-á concedida.” Leia em voz alta o texto de Tiago 1:5-8  

 
Quais são as limitações ou defeitos, necessidades e buscas que você sempre tentou resolver na força do 
braço? Ficou claro para você que, pelo texto sagrado, podemos entender que tudo é dádiva do Eterno em 
nós? Então, o quanto você pede a Deus pelo Fruto do Espírito? 
 
Enfrento uma situação que me deixa nervoso; o que eu posso fazer? Me justificar? Insistir no nervosismo 
e na força do braço? Ou eu posso pedir ao Espírito Santo que me dê o fruto da mansidão? Salmos 37:11 
 
As mais diversas e desafiadoras circunstâncias que vivemos no dia a dia são a “sala de aula” para nos 
submetermos às provas que o Senhor permite, na busca pelo Fruto manifesto em nós! 
 
Declare publicamente diante do seu Pequeno Grupo quais são os frutos que você mais precisa e depois 
leia o que está escrito em Lucas 11:9 a 13. 
 
Quando Jesus declara “sem mim nada podeis fazer”, Ele está ensinando exatamente que o Seu Espírito 
em nós pode gerar tudo! Somos um ser espiritual; temos uma alma e vivemos em um corpo neste mundo 
físico e passageiro. As dificuldades que enfrentamos, em qualquer área ou assunto, são naturais de um 
ser espiritual vivendo em um mundo físico corrompido. É por isso que Ele disponibilizou o Seu Espírito, 
que produz um Fruto, que é formado por amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. João 15:5 
 

“Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.” Gálatas 5:16 
 

Faça esta oração comigo: “Senhor Jesus, entrego o governo da minha vida nas Tuas mãos. Não sei ainda 
exatamente como operar isso, mas, confio plenamente em Ti, por isso oro assim. Conduza-me. Quero ser 
o templo do Teu Espírito e desejo que Ele atue plenamente na minha vida. Dá-me o Fruto do Espírito. Sei 
que não é uma capacitação que eu passo a ter, mas, uma dependência diária do Teu mover. Portanto, eu 
me rendo aos Teus pés, Jesus. Renuncio a mim mesmo, à minha carne e ao mundo. Quero ser um discípulo 
cada dia mais íntimo, cada dia mais parecido contigo. Usa o Corpo de Cristo, meus irmãos, no discipulado, 
na amizade e na confissão, para me ajudar nesta caminhada. Não quero me isolar; não quero ser 
independente, mas viver em comunhão, aliança de amor e serviço. Quero uma vida de enchimento do 
Espírito Santo de Deus e santificação; separação do mundo. Quebranta-me. Dá-me espírito de sabedoria 
e revelação, como está escrito em Efésios 1:17. 


