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 FRUTO DO ESPÍRITO 

“ANDANDO NO ESPÍRITO” 
LIÇÃO UM 

 

I - Fruto Do Espírito Gl 5:16-25 
       A) Amor 

1. Alegria  
2. Paz 
3. Longanimidade 
4. Benignidade 
5. Bondade 
6. Fidelidade 
7. Mansidão 

8. Domínio próprio 
 

II - Processo De Crescimento Para O Fruto Do Espírito 
A) Bom solo: Mc 4:20  O coração 
B) Água: Jo 15:3  A palavra sendo regada neste coração 
C) Luz : 2 Co 6:14 A unção do espírito, o óleo do Espírito 
D) Tempo: 2 Pe 3:18 A meditação na palavra que produzirá fé sólida 

 

III - Como Andar No Espírito 
A) Renovando a mente com a Palavra de Deus: Rm 12:2 
B) Colocando a sua alma sob o controle do Espírito Santo: 2 Co 10:3-6 

 

IV - A Bíblia Começa E Termina Com O Fruto 
A) Através do fruto, o homem conheceu o pecado na terra: Gn 2:15-17 
B) Na Nova Jerusalém, uma árvore produz e produzirá 12 frutos diferentes em 12 

vezes num ano : Ap 22:1-2 
1- O Número 12 ou seja 3x4= 12 
2- Três é o número da perfeição 
3- Quatro é o número da terra 
 

VI - Jesus Nos Mandou  Produzir  Muitos Frutos 
A) Não somente os galhos mais fracos devem ser removidos (podados), mas     

também os mais produtivos devem ser podados, para produzir frutos em     
abundância: Jo 15:1-2 

 
 
 
 
 
 
 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“JESUS ORDENOU” 
LIÇÃO DOIS 

 

I - Jesus É A Videira Que Dá Suporte Aos Galhos 
A) Jesus ordenou que produzíssemos fruto 

B) Os redimidos são os galhos. Sem o Espírito de Deus, fluindo através de nós 
nos fortalecendo e nos alimentando, não poderemos produzir fruto: Jo 15:5 

 

II - Fomos Escolhidos Por Ele 
A) Nós fomos escolhidos por Cristo para darmos frutos eternos para o Reino de 

Deus: Jo 15:16 
 

III - Paulo Nos Dá Direção De Como Produzir Mais Frutos 
A) Paulo nos dá direção de produzir frutos e muito mais frutos 
B) Ele ensina que devemos ser um com Cristo para produzir mais frutos: Rm 7:4 
C) Nós devemos estar cheios dos frutos da justiça: Fl 1:11 
D) Quando estamos em Cristo, estamos fortalecidos pelo Seu poder, e 

pacientemente produziremos o fruto da longanimidade e da alegria: Cl 1:11 
 

IV - Os Nossos Frutos Devem Estar Na Estação Certa 
A) Nós não vamos produzir frutos na estação errada, ou seja, nos enfraquecendo 

e cri-ando fruto insatisfatório: Sl 1:3 
B) Nós devemos produzir frutos na velhice: Sl 92:13-14 
C) Assim que nós envelhecer-mos, nós devemos continuar florescendo e 

produzindo (1- Floresce, 2- Frutifica) 
D) O fruto do Espírito está em justiça e verdade. Só assim nosso fruto será bom 

e crescera nesta justiça e nesta verdade: Ef 5:9 
 

V - Judeus E Gentios Comparados A Uma Árvore Frutífera 
A) Os gentios foram tirados de uma planta selvagem e enxertados na árvore da 

vida tornando-se Judeus pela fé  Rm 11:18-20 
B) Deus ñ permite incredulidade, galhos que ñ produzam segundo sua  espécie 
C) Ele removerá todo e qualquer galho que não reflita bondade e pode enxertar       

qualquer galho que venha a crer  Rm 11:21-24 
D) A árvore é conhecida pelos seus frutos. Nós somos conhecidos pelos frutos. Se 

formos justos, devemos andar em boas obras, mas se formos corruptíveis 
iremos produzir maus frutos: Mt 7:17 

 
 
 
 
 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“O MISTÉRIO DE PRODUZIR” 
LIÇÃO TRÊS  

 

I - Não Há Lei Contrária A Estes Frutos 
A) Contra frutos espirituais e justos, nem a corte do céu ou tribunal terrestre têm uma lei     

contrária  
B) Em Jo15, Cristo compara-se à videira verdadeira da vida eterna 
C) Seus discípulos comparados a galhos vivos desta videira: Jo 15:1-2,5; Gl 5:22-23 

 

II - A Identidade Do Produto 
       A)  A identidade do produto está na videira: Mt 7:17 

B) A qualidade do produto  também está na videira 
C) Uma planta saudável produz um fruto superior: qualid., sabor, tamanho Mt 7:18 

 

 III - A Semelhança Da Videira E Seus Galhos 
A) A mesma seiva que flui na videira flui nos galhos. A  mesma vida que corre nos 

galhos corre também da videira. Portanto o fruto do Espírito é o fruto de Cristo 
B) Uma prova infalível que Cristo é o Messias. O fruto que Ele produz nos Seus 

galhos ou seguidores, não é produzido por nenhum filósofo ou religioso no 
plane-ta Terra. Ele é a vida que flui através de todos os galhos, mesmo que 
estes mor-ram na Índia, África, China, Japão ou ainda nos Estados Unidos ou 
até mesmo no Brasil 

IV - Deus O Pai É O Verdadeiro Agricultor 
A) O agricultor planta a vinha com dedicação e perfeição 
B) O agricultor supervisiona a vinha. Ele é responsável para podá-la e prepará-la 
C) Deus deu o Seu único filho. Ele o plantou para a humanidade Jo 3:16 
 

V - O Desejo Do Agricultor É Produzir Frutos 
A) A videira está plantada e saudável, com o potencial de produzir muitos frutos 
B) Os crentes nascidos de novo são galhos. Todos os que confessam Jesus Cristo 

como Salvador pessoal e único e para ele passam a viver  Rm 10:8-10 
C) Os galhos devem sempre estar ligados à vinha Jo 15:4, 5                
D) O galho é desnecessário, a menos que ele esteja ligado à fonte (Jesus Cristo) 

que produz vida em abundância 
E) A Igreja (as pessoas) não pode produzir frutos por si mesma 
F) A videira só poderá expressar-se com seus frutos vindos através dos galhos 
G) Cristo só poderá revelar-se para o mundo através da conduta cristã 

 
                                         

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“O MISTÉRIO DE PRODUZIR” 
LIÇÃO TRÊS (Continuação) 

 

VI - O Processo De Podagem 
A videira não pode produzir “Bons Frutos” ou mais frutos. Se não podem ser co-

mo discípulos não podem ser como Cristo até que o egoísmo, o mundanismo e toda a 
cobiça da carne sejam retirados (cortar fora)  Jo 15:2 

 

VII - Paulo Descreve O Fruto Cristão 
A) Paulo não usa o plural “frutos”, mas “fruto” no singular. Há um ramo cheio de 

outros ramos que juntos formam um conjunto de nove graças que o cristão tem 
para produzir mais frutos Gl 5:22-23 

B) Este fruto não  pode ser confundido com trabalho 
C) Fruto do Espírito é o caráter do cristão. É a semelhança cristã para com Cristo  
D)Produzir o fruto que permaneça em Cristo com sua vida e personalidade, fluindo 

através do homem, e que nos capacita a compartilhar com outros 
 

VIII - Como Produzir Mais Frutos  
            A) Jesus disse que para produzir mais frutos devemos ser podados 

B) Cortar atrás dos longos ramos (tirar maus hábitos) 
C) Ajeitar as folhas pequenas que estão brotando e crescendo 
D) Cortar em pedaços pequenos (as coisas que não edificam) 

 
IX - Alguém Deve Produzir Água P/ Produzir O Fruto  

A) Aquela água que dará o crescimento é a Palavra de Deus  Ef 5:26 
B) O fruto tem que receber luz. Nas trevas ele não poderá crescer - Jo 1:4 

 

X - Porque Fruto Do Espírito 
A) Nem a alma ou o corpo pode produzir fruto espiritual. Este fruto vem da nova 

natureza. Não é possível ter este fruto até que a pessoa venha a nascer do 
Espírito 

B) Os pecadores não conhecem o fruto do Espírito. Qualquer semelhança deste 
fruto é rapidamente cortado fora em tempos de crises morais ou espirituais 

C) A diferença entre os nove dons do Espírito e as nove bem-aventuranças dadas 
por Jesus 

 

 
 
 
 
 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“A DIFERENÇA ENTRE ELES”  
LIÇÃO QUATRO 

 
I - A Diferença Entre Os Nove Dons Do Espírito, O Fruto E As Bem-

Aventuranças Dadas Por Jesus Cristo 
A) Há nove dons do Espírito, nove frutos do Espírito e nove bem-aventuranças de 

Jesus 
B) Os dons do Espírito, os frutos do Espírito, e as Bem-aventuranças que vão 

dentro de uma e vão manifestando o Espírito Santo 
C) Você não pode possuir os dons do Espírito Santo sem demonstrar o Seu fruto e 

alegrar-se nas bem-aventuranças 

D) Todos os cristãos devem ter o fruto do Espírito, como Paulo explanou Gl 5:22-
23; 1 Co 12:18-10, 23; Mt 5:3-12 

 

II - Os Nove Dons Espirituais 
A) Palavra de Sabedoria  F) Profecias 

B) Palavra de Conhecimento G) Variedades de Línguas 
C) Discernimento de espíritos H) Capacidade para interpretá-las 
D) Operação de Milagres  I ) Fé 
E) Dons de cura     

  

III - Três Vezes Nove    
        O número nove é muito interessante nos dons, no fruto e nas bem-aventuranças 
        Provavelmente há uma razão porque Deus escolheu usar estes números em 
especial. 
        Quando multiplicar nove por outro número qualquer, você pode pegar o resultado 
e acrescentar aos dígitos e vem a nove. Isto nos fala de um número completo, de 
complemento e perfeição. 

   PARA ILUSTRAR: 
     5x9=45   9x7=63    9x9=81         9x11=99            9x12=108          9x13=117 
      4+5=9     6+3=9     8+1=9     9+9=18  1+8=9       1+0+8=9            1+1+7=9 
 

 IV - Operação Do Espírito 
A) O fruto do Espírito pode operar sem o dom do Espírito mas o contrário não       
B) Há um chamado universal para o povo de Deus, o qual é o corpo de Cristo, 

para receber os dons do Espírito na Igreja. Devemos reconhecer que a Igreja é 
o corpo de Cristo 

C) Não podemos mais ser ignorantes quanto aos dons do Espírito na Igreja 1 Co 12:1 

       
 

 

 

 



 FRUTO DO ESPÍRITO 

 “A DIFERENÇA ENTRE ELES” 

 LIÇÃO QUATRO  (Continuação) 
  

IV - Operação Do Espírito Santo 

D)Cristo é o doador dos dons e o Espírito é o operador dos dons.  
E) Jesus atuou no ministério debaixo da unção do mesmo Espírito que nos tomou  

At 10:38, Jo16:7, Jo 14:12-16 
F) Trabalhos grandiosos exigem mais poder, sabedoria, discernimento do Espírito, 

diversos tipos de línguas, interpretações de dons, profecia, dons de curas, 
milagres e dons de fé. De outro lado é de grande importância que o corpo todo, 
o corpo de Cristo entenda o fruto do Espírito em sua própria vida diariamente: 2 
Pedro 1:5 

  

V - Perfeição X  Imperfeição 
A) Nós vemos os nove frutos do Espírito, os nove dons do Espírito, as nove bem-

aventuranças do Espírito isto cria perfeição. O numeral três é o número 
completo, número da perfeição 

FRUTO                DONS                                     BEM AVENTURANÇAS 
A)  Amor                 A)  Palavra de sabedoria           A) Os humildes de espírito 

B)  Alegria               B)  Palavra de conhecimento    B) Os que choram 
C)  Paz                    C)  Fé                                        C) Os mansos 
D)  Longanimidade  D)  Dom de cura                       D) Os que têm fome e sede de 
justiça 
E)  Benignidade       E)  Milagres                               E) Os misericordiosos 
F)  Bondade             F)  Profecia                                F) Os limpos de coração 
G)  Fidelidade          G)  Discernimento de espíritos  G) Os pacificadores 
H)  Mansidão           H )  Diversidade de línguas       H) Os perseguidos 
 I)   Domínio próprio I )  Interpretação de línguas      I ) Os injuriados 
 

VI - O Fruto É Dividido Em Três Categorias 
A) Há três demonstrações direcionadas para com Deus: 

1 - Amor divino fluindo do espírito humano 
2 - Alegria do Altíssimo 
3 - A serenidade do céu 

 

VII - Há Três Demonstrações Direcionadas Para O Homem  

A) Longanimidade 
B) Benignidade 
C) Bondade 

 
 
 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“DIFERENÇA ENTRE ELES” 
LIÇÃO QUATRO (Continuação) 

 

 

VIII - Três São Manifestas Direcionadas Para O Homem Interior 

A) Nós somos salvos pela fé 
B) Nós devemos andar em misericórdia 
C) Nós devemos ser mansos em todas as coisas 
D) Para o crescimento espiritual, é importante compreendermos o fruto que é 

manifesto na vida dos cristãos 

 

IX - Os Dons Do Espírito Estão Também Em Três Dimensões De Três 

Categorias De Três. 

DONS DA REVELAÇÃO, DONS DE INSPIRAÇÃO E DONS DE 

MILAGRES 
A) Palavra de sabedoria  A) Profecia  A) Dons de cura 
B) Palavra de conhecimento B) Línguas  B) Operação de milagres 
C) Discernimento do Espírito C) Interpretação C) Fé   

X - A Bem-Aventurança Tem Mais De Três Direções P/ O Homem    Interior 

DIRETO DE DENTRO (INVISÍVEL) 
A) Os humildes de coração  
B) Aqueles que choram 
C) Os misericordiosos 

 

DIRETO  PARA UM LUGAR  MAIS ALTO (ACIMA) 
A) Aqueles que tem fome de justiça 
B) Os misericordiosos 
C) Os puros de coração 

 

DIRETO PARA O EXTERIOR (VISÍVEL) 

A) Os pacificadores 

B) Os que são perseguidos 
C) Os revelados (vistos) e perseguidos 

                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“O FRUTO X OBRAS DA CARNE” 
LIÇÃO CINCO 

 

I - Quem É O Homem ? 
O homem fora criado em três dimensões (Espírito, alma e corpo) 
O espírito humano é a pessoa nascida de novo do homem. Paulo falou que o 

EspÍrito era contra a carne 
A cobiça da carne é o resultado da queda do homem decaído através de Adão. 

Eles são o fruto da rebelião contra Deus 
A pessoa incrédula produz, na sua  produção  e natureza de homem decaído, o 

seu pecado egoísta que resultou da queda de Adão 
O Espírito regenerador e a carne não regenerada representam dois mundos em 

atividades diversas. Eles são distintos em substâncias e produtividade 
A vida do espírito procura  mudar e transformar, a vida da alma e da carne pela 

autoridade divina vinda de Jesus Cristo. A operação pode ser envolvente e muito rica. 
Gl 5:17 
 

II- A Compreenção Do Espírito E Da Carne 
Gl 5:22,23 

FRUTO DO ESPIRITO            OBRAS DA CARNE 
A - Amor     A - Adultério J - Violência, fúria      

B - Alegria     B - Fornicação K- Contendas, contencioso                      
C - Paz     C - Impureza L - Bebedices                        
D - Longanimidade   D - Lascívia  M - Sedução                         
E - Benignidade    E - Idolatria  N - Heresias        
F - Bondade    F - Feitiçaria O - Crimes 
G - Fé     G - Magoa. Ódio P - Vingança 
H - Misericórdia    H - Discórdia 
I  -  Domínio Próprio   I - Falsidade 

                                                                                                                                                                                                  

III - Você Os Conhecerá Pelos Seus Frutos 
A) Há pelo menos duas vezes mais forças negativas operando em incrédulos, 

como na mesma medida, fruto do Espírito Santo operando em pessoas cristãs 
B) É normal para uma macieira produzir maçãs, cajueiro produzir cajus. É natural 

para uma pessoa cheia do Espírito de Deus dar passagem total ao fruto do 
Espírito 

C) É também muito natural para um pecador manifestar as obras da carne 
D) Pela redenção de Cristo, os gentios, através de fé, foram  tirados da árvore e 

enxertados na árvore Santa, agora é esperado que produza frutos santos: Rom 
11:17-20; Rom 6:21-22 

 
 
 
 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“OS FRUTOS X OBRAS DA CARNE" 
 LIÇÃO CINCO (Continuação)  

 

IV - Ramos Que Não Produzem São Destruídos 
A) Quando umas destas árvores param de fazer o seu propósito ou missão, o seu 

agricultor os cortará, e plantará outra em seu lugar. Hb 6:7,8 

V - O Redimido Deve Produzir Frutos  
A) Um dos objetivos de Deus para os Santos aqui no planeta terra é produzir fruto 

e Que este fruto permaneça. Os galhos têm um  propósito de fluir vida vindo da 
vi-nha: Jo 15:16 

VI - Deus O Pai 
A) A responsabilidade do agricultor é cuidar de suas plantas, podá-las e cultivá-

las, isto é o trabalho do SENHOR e Seus servos, os ministros. Lc 13:6-9      
B) A direção dos hortoculturistas no mundo. Disse Lutter Burbank: “o podador, 

precisa conhecer e entender bem o que faz, senão nunca terá sucesso em tudo 
que fizer 

C) Um dos princípios fundamentais, é que só se corta um galho que está ligado a 
outro galho 

D) Outro é que o galho que fica muito longo, ou vai quebrar com o peso do fruto 
ou o fruto será fraco ou bichado. Depois, aquele galho deverá ser podado para 
ser salvo e produza mais frutos 

E) Todos os cristãos devem prestar muita atenção nos princípios de poda. Na 
nossa ignorância quanto ao que Deus está fazendo, culpamos outros ou até 
mesmo ao diabo. Quando provas vêm, ao invés de murmurar, releia: Jo15:2 

F) A palavra purificar significa: limpar, podar, terminar, acabar, limpo de acusa-
ção do pecado, limpo do pecado que estava registrado na mente 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“O FRUTO DO AMOR” 
LIÇÃO SEIS 

 

I - Amor É O Primeiro Fruto Do Espírito E A Chave Para Todos Os Outros 

Que Se Seguem 
A) Este fruto direciona-se principalmente a Deus. Não é algo alcançado 

pessoalmente mas através do trabalho do Espírito Santo 
B) Amor é a energia da vida, e é colocado em todas as veias e pulsos 
C) É o segredo de uma vida cristã frutífera, é a sua vitória. Amor é cumprimento 

da lei, do profeta e da graça. Não é para ser consumido pessoalmente, mas 
deve ser dado a outro: Rm 13:10; Gl 5:13:10 

 

II - Cristo Falou De Amor 
A) Deus nos mandou amar de quatro maneiras: Lc 10:27 

                       1 - Com todo o seu coração: emoções 
                       2 - Com toda a sua alma : vontade 
                       3 - Com toda a sua mente: pensamentos 
                       4 - Com toda a sua força: corpo 
 

III - Desafio Dinâmico 
A) Isto é, o Espírito direcionando as áreas naturais do homem para o sobrenatu-

ral, porque Deus é amor. Jo 4:8 
 

IV - O Maior Apóstolo, Pelo Espírito Dá-Nos A Natureza Do Amor: I Co 13:4-7 
        O amor é paciente 
        O amor é benigno 
        O amor não arde em ciúmes 
        O amor não se ufana 
        O amor não se ensoberbece 
        O amor nãos se conduz inconvenientemente 
        O amor não procura seus próprios interesses 
        O amor não se exaspera 
        O amor não se recente do mal 
        O amor não se alegra com a injustiça 
        O amor alegra-se com a verdade 
        O amor tudo sofre 
        O amor tudo crê 
        O amor tudo espera 
        O amor tudo suporta 
        O amor jamais acaba 
 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“AMOR” 
LIÇÃO SEIS 

 

IV - O Maior Apóstolo, Pelo Espírito, Dá-Nos A Natureza Do  Amor  I Co 13: 4-7  

Mas havendo profecia, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo 
ciência, passará; porque em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando 
porém, vier o que é perfeito, então, o que é em parte será aniquilado 

Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como 
menino; quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque, agora, 
vemos como em espelho, obscuramente; então, conhecerei como também sou 
conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o 
maior destes é o amor 
 

V - Os Últimos Mandamentos 
A) Amor ao todo é pedido: Mc 12:30-31 
B) Cristo pede-nos amor recíproco: Jo 13:35 

 

VI - Os Mandamentos Do Amor Ilustrados Na Vida De José 
A) José deu um exemplo de amor: Gn 45:4-5; Gn 45:8 

B) Noções do bom Samaritano: Lc 10:33-37 
C) Na vida de Jesus : Lucas 23:33-34 

VII - O Amor É Para Crescer Diariamente 
A) Como na  fase de crescimento em nossas vidas; da fase infantil para a adulta 

da mesma forma nós devemos amadurecer em amor diariamente até 
chegarmos à maturidade de Cristo 

B) Um humano ama seu próprio filho e quer ficar com ele para si mesmo. Deus 
amou a humanidade e deu o Seu filho Jesus para redimi-lo e nos redimir como 
filhos humanos 

VIII - Este Amor É Poderoso 
A) O amor é a suprema manifestação do Espírito 
B) Quando os crentes têm o perfeito amor, eles são campeões e  triunfantes  
C) O perfeito amor lança fora todo o medo: Jo 4:18 
D) Este amor é o suco que fluí de todos os outros. Nove é o número total, mas 

todos eles têm o sabor do amor de 1 Co 13 
E) Alegria é amor com gozo, contentamento, satisfação 
F) Paz é amor na sua total relação 
G) Longanimidade é amor com perseverança e resistência sobre as tentações 
H) Mansidão é amor demonstrado para outros pela conduta justa 
I) Fé é amor confiante, mansidão é amor com humildade 

 
 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“AMOR” 
LIÇÃO SEIS   (continuação) 

 

VIII - Este Amor É Poderoso 

K) Moderação  é amor com  domínio próprio 

L) O fruto está listado como um, porque um parte do outro, e cada um é haste do 
todo 

M) O amor pode ser então separado e ao mesmo tempo junto como o exemplo de 
uma laranja que é formada de vários gomos, portanto há gomos separados mas 
todos juntos formam um laranja, todos com o mesmo sabor e do mesmo fruto. 
O mesmo Espírito Santo que produz amor também produz cada um dos frutos 
interme-diários do Espírito Santo 

N) No  livro de Provérbios de Salomão diz que: uma palavra branda (cheia de 
Amor) desvia todo o furor 

 

IX - Cristo Ordena Amar 
A) A primeira  grande manifestação de revestimentos do Espírito Santo de Deus 

é o amor  Rm 5:5; Sl 10;12...0 amor cobre 
B) A falta de amor levou Jesus a repreender a Igreja de Éfeso: Ap 2:4..Tenho 

porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor 
C) Nós precisamos conhecer o amor de Cristo pessoalmente e por meio da 

experiência pessoal em nossos corações: Ef 3:18-19...E conhecer este amor 
de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a 
plenitude de Deus 

  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“ALEGRIA” 
LIÇÃO SETE 

 
 I - O Caráter Dos Cristãos Do N.T. É O Amor 

A) Se alguém perguntasse qual era o caráter dos cristãos do Novo Testamento a 
resposta seria: o amor com que tinham uns para com  os outros. O fato é que a 
alegria é como a Paz de Deus: o mundo não pode dar e nem pode tirá-la. E vive 
no coração de todos os cristãos como um dos mais preciosos aspectos do fruto 
do Espírito. É a alegria que passa  todo o entendimento. Gl 5:22; Sl 43:4 

 

II - A Alegria É A Segunda Expressão Do Fruto Do Espírito 
A) É marcante que a alegria siga o amor. Se você não tem alegria, você é um 

cristão sem sabor e não tem uso. A alegria do Senhor é a nossa força. Um 
cristão sem alegria é alguém sem poder. Mostre-me uma pessoa que nunca 
sorri, ou nunca louva ao Senhor e eu te mostrarei uma pobre imitação de um 
real filho de Deus 

B) Se nós parecermos (em aparência) como estamos vivendo chupando limão, 
cresceremos azedos e desconectados quanto ao Espírito e seu fruto 

C) Este fruto do Espírito  faz com  que reconheçamos que não nos pertencemos e 
faz com que outros  também participem do mover do Mesmo 

D) Com  alegria nós tiraremos águas das fontes da salvação: Is 12:3  
E) Jesus disse: Minha alegria (paz) eu vos dou a vós  para que a  vossa alegria 

seja completa: Jo 15:11; Jo 16:22,24 
F) Alegria vem  juntamente com a salvação 
G) Há alegria na terra : At 8:39 
H) Na terra há, também, grande alegria: Lc 15:7-10 
I) A alegria está muito longe da alegria  do mundo 
J) Este batismo de alegria  chama-se de alegria inexplicável e cheia de “glória” 1 

Pe 1:8 
L) Esta alegria vem a nós quando oramos e ficamos cheios com o Espírito, cheios            

como um poço artesiano. Se perguntássemos para um poço artesiano: Ö que 
faz você tão feliz e intrépido? 
“Ele poderia me responder,“ Não sou eu ”... Há algo dentro de mim que continua            
fazer com que esta água continue subindo sem parar 

M) Eu não conheço nada melhor  do que este derramar  que traz um reavivamento 
real para todo o corpo de Cristo. Esta unção é o Espírito de Deus, e Ele dá este 
maravilhoso derramar: Sl. 23:5 

 
 
 
 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO  

“ALEGRIA” 
LIÇÃO SETE  (Continuação) 

 

III - O Significado De Alegria 
A) Alegria é uma condição 
B) O estado da alma que faz  ficar certo com Deus. Alegria não é prazer da carne 
C) A alegria é afetada pelo que um é  
D) A experiência com Deus, aparte de boa ou má      
E) A alegria de Deus, sai através dos lábios vindo do coração e da alma 

IV - A Alegria Nasce No Coração Do Discípulo 
A) O que pertence a Cristo tem alegria. Incrédulos não têm alegria divina: Rm 14:17 

B) O coração do povo de Deus deve ser cheio da Palavra de Deus: Jo 15:11 
C) No Velho Testamento o profeta falou da alegria da Palavra de Deus: Jr 15:16 
D) O salmista reconheceu que há alegria na presença do Senhor: Sl 16:11 
E) No N.T. as experiências fizeram diferença entre cristãos e gentios At 13:52 

V - Os Discípulos De Cristo São Chamados A Serem Cheios De Alegria 
A) Pela natureza de nossa experiência: 2 Co 2:3 
B) Pelo poder de Deus: At 13:52 

VI - Como Vem A Manifestação Da Alegria 
A) Submetendo-se (entregando) à vontade de Deus 
B) Reconhecendo que somos completos só NELE: 1 Jo 1:4 
C) Dando louvores a Deus pelo que Ele fez por nós: Sl 103:35  

VII - Pessoas E Igrejas  
A) Se pessoas e Igrejas caem para serem alegres: Is 49:13 
B) A terra será muito fraca para segurar ou suportar (reter) nosso testemunho 
C) A alegria está dentro da experiência interior cristã 
D) Ser alegre é um privilégio glorioso 
E) Ser alegre é uma experiência atrativa 

F) Temos motivos para sermos alegres sempre 

VIII - O Que A Alegria Dá 
A) A alegria fortifica a mente com a verdade e a vontade com a graça: Ne 8:10 
B) A alegria satisfaz a alma com comunhão e o coração com amor: Sl.16:9 

IX - Como A Alegria Chega Na Vida Da Pessoa 
A) Com o Espírito Santo há uma entrada desta alegria na conversão: Rm 14:17 
B) Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o Espírito de Deus, entra 

naquela vida, naquele vazio de si mesmo e do mundo, e produz: “a alegria do Senhor” 
e a “alegria da Salvação” Sl 51:12 

 
 

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“PAZ” 
LIÇÃO OITO 

 

I - A Paz É A Terceira Benção Do Espírito 
A) Paz é a terceira benção no Espírito, na vida dirigida pelo derramamento espiritual 
B) É uma implantação  do descanso divino e felicidade real 
C) Paz é o maior complemento que o mundo está buscando 
D) A falta de paz está custando às nações do mundo, bilhões de dólares, com uma 

fome universal estocada na terra, também a grande comissão de Cristo está 
sendo colocada para trás por causa do  humanismo do homem para outro 

E) Há milhões de palavras faladas sobre paz. O que Deus quer no Reino de Cristo  
que a paz, flua do coração do homem: Gl 5:22 

 

II - Quem Toma Posse Do Fruto Da Paz: 
A) Somente aqueles que conhecem Cristo como Salvador  estão justificados 

através da fé, poderá ter esta paz divina a qual tira toda a  preocupação, 
mágoa, tristeza, confusão e medo 

B) Quão agradecidos nós, como cristãos, podemos ser, mesmo em meio a lutas e 
tribulações, podemos pacificamente confiar no Senhor: Rm 5:1 

 

III - O Reino De Deus É Paz 
A) O Reino de Deus consiste de paz total e real: Rm 14:7 
B) A Paz que ultrapassa todo o entendimento humano, guarda e tem o controle da 

mente de um cristão: Fl 4:7 
 

IV - Como Obter A Paz Real 
A) Coloque a sua confiança em Deus 
B) Dependa do Espírito Santo 
C) Agrada-te em comungar com o Espírito de Deus: Sl 119:165 
 

V - A Paz De Deus É Como Um Rio 
A) O grande ministro, o profeta Isaías, entendeu a paz de Deus: Is 48:18 
B) A paz de Deus é uma qualidade de vida 
C) Paz é descanso, relaxamento total do ser: Is.57:2 
 

VI - Maneiras De Não Se Ter Paz Verdadeiras 
A) Não tendes  paz  uns com os outros: I Ts.l. 5:12-13 
B) Não tendo cuidado para com o Senhor. É fácil ser rebelde motivado pelo 

orgulho  
 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“PAZ” 
LIÇÃO OITO (Continuação) 

 

V - Maneiras De Não Se Ter Paz Verdadeira   
A) Falta de honra para com nossos pais, professores, instrutores ou líderes. Não 

há verdadeira paz para aqueles que recusam honrar aqueles que Deus colocou 
sobre nós como autoridades espirituais. Rm 13: 1-7 

B) Agindo desrespeitosamente para com Deus, sua casa e sua família 
C) Não poderá haver paz verdadeira quando Deus não está sendo respeitado 
D) Ser facilmente ofendido, irritado, bravo e nervoso. Nenhuma pessoa tem paz 

quando brava, irritada, nervosa ou ofendida, procura reconhecimento vindo de 
homens e não de Deus. Paz é tranqüilidade vinda de Deus para o cristão 

 

VI - Paz É A Conseqüência Do Amor 
A) Paz é o resultado da comunicação com Deus 
B) A própria manifestação do Espírito, na nossa vida diária trás e guarda a paz 
C) Quando nós estamos em problemas à presença de Deus está conosco. Pode 

haver paz em lugar cheio de problemas... somente a paz de Deus reinará! 
 

VII - Jesus É O Príncipe Da Paz 
A) Eu vim trazer paz a terra: Jo 14:27 
B) Paz em Cristo passa todo o entendimento: Fl 4:7 
C) Em meio a contendas, achou paz Nele (JESUS) : 2 Pd 3:14 

 

Conclusão: 
1- Paz é uma  graça em sua totalidade 
2- Paz é algo que o mundo busca através de coisas materiais ou eventos 
3- Paz é Cristo, O Príncipe da Paz em mim 
4- Paz é uma conseqüência de amor, de resultados da comunhão com Deus e de 

certas manifestações de uma vida melhor no Espírito Santo 
5- Paz verdadeira não vem com a ausência de problemas mas da presença de Deus 

na vida do cristão e vai ultrapassar todo o entendimento na medida exata, na qual 
nós vivemos e participamos do amor de Deus 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“LONGANIMIDADE ” 
LIÇÃO NOVE  

 

I - Longanimidade Na Bíblia  
A) As palavras que nós descrevemos como longanimidade na Bíblia, são: Paciên-

cia, suportando paciente e graciosamente, sem se queixar ou murmurar 
B) Eu chamaria de longanimidade a experiência cristã estável. Assim como a 

trindade é três em um, estes frutos funcionam como longanimidade. A 
longanimidade é o fruto diretamente direcionado para nós humanos falhos que 
somos. Ninguém precisa de longanimidade direcionada para com Deus. O 
homem também age sem rigor com ele mesmo 

C) Longanimidade está interligada com amor, como estão todos os frutos do 
Espírito Santo. Como galhos, nós possuímos um privilégio maravilhoso em 
estar perto da vinha e ter a vida de Cristo fluindo através de nós. Por outro lado 
é a longanimidade o fruto do Espírito que requer disciplina divina 

D) Longanimidade é amor que vence desavenças, o amor refina e purifica, e 
vence o egoísmo. É imperativo para desenvolver uma imagem como Cristo para 
o mundo: I Pd 5:10 

E) Longanimidade é como uma rosa, que dá ao mundo a essência doce e a divina 
fragrância 

  

II - Como Nós Aprendemos Longanimidade 
A) Pela observância do caráter de Deus: Rm 2:4 
B) Por ter o Espírito de Cristo: Cl 3:13 
C) Cristo é o nosso exemplo de longanimidade 
D) Jesus nunca nos pediu para sermos alguém que ele mesmo não já o é. Os 

galhos com seus frutos, são a essência da vinha 
 

III - Cristo É Longânimo Para Com O Pecador 
A) Ele deseja que ninguém se perca : 1 Pd 3:9 
B) Deus tem batido o recorde de longanimidade com as nações 
C) Deus foi longânimo com Israel. Em todas as gerações. Cristo espera muito e 

pacientemente para o incrédulo se reconciliar. A longanimidade de Deus não 
terminou com os filhos de Israel ou com os apóstolos. Nos dias de hoje, será 
que os crentes têm mais ou menos longanimidade? 

D) Será que estamos sendo pacientes com as coisas que não andam tão rápido 
como queremos ? 

E) Recusamos permanecer errados ou permitimos que sejamos tratados? 
F) Somos duros para perdoar ou carregamos rancor? 
 

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“LONGANIMIDADE” 
LIÇÃO NOVE  (Continuação) 

 

III - Cristo É Longânimo Para Com O Pecador 
A) Longanimidade é um trabalho do Espírito Santo. Ele coloca seu amor que é 

longânimo em nós. 1 Co 13:4 
B) Cristo nos dá graça para com os que nos irritam. Ele nos dá força para perdoar 

quando nós somos provocados além de nossas forças humanas 
C) Ex: de longanimidade: Jó era longânimo em suas aflições  físicas: Jó 19:26-28. 

D) O que quer dizer longanimidade: Paulo descreve o ministério de longanimida-
de: 1 Co 6:3-6 

E) Paulo indica o poder do perfeito exemplo: 2 Tm 3:10 
 

IV - Como Posso Entender As Coisas Graciosamente 
A) Pelo escutar as palavras de Jesus: Lc 4:22 
B) Sendo manso quando recebe correção, critica ou  elogio: Sl 37:11 
C) Pelo jejuar (isto mudará você, não Deus) Is 58:6,  1 Pd 2:1-3 
D) Pelo receber longanimidade como uma benção para sua vida Gn 33:11 

 

          VI - As Qualidades De Longanimidade: 
A) Longanimidade é aquela qualidade que nos faz uma pessoa que enterra 

adversidade, injúrias e rancor e nos faz paciente para esperar por aqueles que 
nos fizeram mal. Com longanimidade aprende-se esperar no Senhor 

B) Deus teve longanimidade com Israel muitas vezes e sempre os perdoava. Davi 
disse em: Sl 86:15 

C) Deus demonstrou longanimidade em Nínive: Jo 3:10, Jn 4:2,10 
D) Jesus define o que é longanimidade: Mt 18:21-22 
E) Longanimidade é paciência em ação 
F) Longanimidade é favor realizado 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



FRUTO  DO ESPÍRITO 

“BENIGNIDADE” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

 I - A Bondade É Fundamental Na Vida Do Ser Humano 

A) Bondade é fundamental na vida do cristão. Na realidade a Palavra descreve 
agir. Ser gentil e considerar seu irmão(ã), cuidar dos que estão machucados 

B) Deixe os outros verem que seu coração é macio e suas ações gentis. É preciso 
mais caráter para ser gentil do que ser grosseiro, cruel, mau, sem educação 

 

II - Bondade É Uma Ação  Que Para O Mundo É Esquisita 
A) Os cristãos não existem para enterrar a impaciência e intolerância do mundo, 

mas devem ser delicados na aproximação com os mundos 
B) Significa que devemos alimentar pessoas abraçando-as levemente, com isto o 

toque deve ser um toque para cura 
C) O entendimento de bondade está em: 1 Ti 2:7 
D) Marcou a bondade dos seus atos. Ele os tocou gentilmente. Benignidade é um 

fruto raro que vem a todo que está unido pelo amor e alegria para com Deus: Tt  
3:1-2 

  

III - Benignidade 
A) Não olha as faltas dos outros 
B) Não é duro nem áspero 
C) Fala com suavidade e é cortês 
D) Encoraja o fraco e o difícil 
E) É feliz em dar a outros 

 

IV - Benignidade É Uma Qualidade  De Dentro Do Cristão 
A) É a natureza de Deus: Is 66:13 
B) É amor em ação:  2 Sm 22:36 
C) É a união do Espírito: Tg 3:17 

 

V - Benignidade É Uma Marca De  Nove  Magnitudes   
A) Moisés tinha esta marca: Nm 12:3 
B) Cristo tinha esta magnitude: 2 Co 10:1 
C) No meio do povo de Deus, são criados grandes cristãos: 2 Tm 2:24; Sl 18:35 
D) Benignidade tem a ordem de Cristo 

1 - No sermão da montanha: Mt 5:5 
2 - Ele enviou Seus discípulos como ovelha no meio de lobos: Mt 10:16 
3 - Ele quer que sejamos frutíferos em toda a boa obra: Cl 1:10 

 
 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“BENIGNIDADE” 
LIÇÃO NOVE (continuação) 

 

IV - Cristo É O Nosso Exemplo 
A) O Evangelho nos mostra Jesus como uma pessoa cavalheira, gentil 
B) Pedro chorou quando ele lembrou: do perdoador, gentil e amoroso Cristo 
C) No seu dia a dia em contato com as pessoas, Ele era misericordioso 

1 - Perdoador: A mulher que fora pega em adultério 
2 - Carinhoso: Ele abençoou as crianças 
3 - Submisso: “Não a minha vontade mas a Tua, Senhor” 

 

VI - Benignidade  Poderá Vir Através De Tribulações 
A) Aqueles que justificam e condenam o pecado em suas vidas, vão ver que 

seus argumentos perderão muito de sua punição e força. Depois deles terem 
sofrido por um tempo. Isto é, a força da revelação de Pedro vinda do Senhor: 1 
Pd 4:1 

B) Estas dores, sofrimentos e tribulações são como o sol derretendo a manteiga, 
derretendo a cera, derretendo um iceberg. O E. Santo trabalha em nossos 
corações como um amortecedor quando toda a dureza, mágoa, severidade e 
exposição da nossa disposição estão quebradas até chegar a ser pó 

C) Suas tribulações tanto poderão  fazer você mais endurecido ou macio como o 
sol sobre o barro ou como um raio de sol sobre um pavimento de asfalto 

D) O amor tudo sofre e é carinhoso para com aqueles que estão fazendo a vida 
insuportável para outros. Este é um dos atributos do Espírito no qual é muito 
necessário em nossas vidas durante este término do tempo da graça 

 
CONCLUSÃO:  

A) Porque benignidade é uma qualidade de dentro...vem de Deus o Pai 
B) É uma posição de vir a ser um  homem e uma mulher benigno(a) de Deus 
C) É uma constante em obedecer a Cristo em todas as coisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“BONDADE” 
LIÇÃO DEZ  

 

I - Em Bondade Nós Achamos Benção E Benevolência 
A) Em bondade, nós achamos bênçãos e benevolência, benefícios, beneficência 
B) É uma fonte de frutos que passam por um processador e reprimir as dores e 

medo dos homens e ajuda a guardar a alma pura e doce 
C) Esta virtude de bondade é tão sagrada, que finalmente os seus atributos 

naturais são para Deus. Muitos estão familiarizados com a frase: ”Nós temos 
um bom Deus”, isto é verdade!!! 

D) Bondade é amor em um comportamento mais nobre na sociedade. É santida-
de colocada em prática e não uma exposição de si mesmo 

E) Nós não podemos deixar de ser virtuosos e fazer o certo quando o Espírito 
está se  manifestando através de nós: Ef 5:9 

F) O que está dentro está pronto a se manifestar. Da abundância do coração a 
boca fala. Mt 12:34-35 

G) Paulo admoesta aos cristãos a ficarem cheios de bondade. Admoestação veio 
e trouxe benefícios aos crentes de Roma: Rm 11:22; Rm 15:14; Lc 10:33-35 

H) Porque Deus estabeleceu ser o recurso de tudo que é bom, Porque Ele é bom 
I) Tudo o que é bom é dom perfeito, e vem de Deus. Ele mesmo pode pronunciar  

a verdade em  relação à criação. Ele tem um final bom para todo o homem Tg 
1:17; Gn 1:31; Sl 23:6 

J) Porque Jesus colocou tanta ênfase em bondade: 
        1 - Era seu  mais alto objetivo Lc 6:27 
       2 - Era a marca de seu ministério: Atos 10:38 

3 - Era a sua opinião definitiva: Lc 18:19 
 

I - Como Um Cristão Poderá Ganhar Esta Bondade 
A) Através de uma rica experiência cristã : Lc 6:45 
B) Pelo praticar o que pregamos: Atos 9:36 
C) Fazendo alguma coisa pelos outros: Gl 6:10 

  

II - Bondade Não É Salvação 
A) Bons pensamentos ou boas idéias, não vão salvar a alma: Rm 3;12 
B) Bondade é um caminho para andar e viver: Tg  4:17 
C) É uma qualidade que é regida para o que é certo e verdadeiro 

 

III - Barnabé Era Um Bom Homem   
A) Ele foi enviado pela Igreja em Jerusalém: At 11:22 
B) Ele exortou para que os Santos clamassem ao Senhor: At 11:23 
C) Ele estava cheio do Espírito Santo e fé: At 11:24 
D) Os resultados eram que as pessoas foram acrescentadas a Igreja: At 11:24 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“BONDADE” 
LIÇÃO DEZ (Continuação) 

 

IV - Josué Era Um Bom Homem 
 A) Ele tinha um Espírito de perdão para com quem o vendera: Gn 45:5,7-8 

B) Ele foi liberal em dar-lhes o  trigo: Gn 45:21-22 
C) Ele estava consciente sobre o seu pai 

  

V - Paulo Expressa Seu Desejo 
        A) Ele expôs seu profundo desejo para ser cheio de bondade: Rm 15:14 
        B) Ele encorajou os irmãos dizendo: 
           1 - Vocês são cheios de bondade 
           2 - Vocês estão cheios de sabedoria 
           3 - Vocês estão capacitados para admoestar uns aos outros 
  

VI - O Bom Samaritano 
A) Ele mostrou seu amor para com quem o tinha prendido: Lc 10:33 
B) Ele tinha compaixão com quem fora assaltado: Lc 10:35 
C) Ele estava pronto a repartir seus bens. Ele pagou pelo cuidado que teria e sua 

estadia: Lc 10:35 
 

VII - Tratos De Um Bom Homem 
A) O bom homem, pensa e ora, ao ler sua Bíblia 
B) Ele procurou pela direção do Senhor, sua sabedoria, seu consolo e sua ajuda 

para com suas necessidades diárias 
C) Através de cada dia ele procura a ajuda e a direção do Senhor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“FÉ” 
LIÇÃO ONZE  

I - A Palavra Fé 
Em  nosso português, a palavra fé é uma palavra Grega que significa; fidelidade 

que é: “realeza” este tipo de fé não é exercitada pela mente 
A) Fé é a fundação da nossa salvação 
B) Fé é um dos noves dons sobrenaturais 
C) Fé é também uma característica vinda do fruto do Espírito Santo 
D) Porque Deus é um Deus de fé, ele tem o direito de expressar fé em nossas 

vidas espirituais: Gl 5:6 
 

I - Como Fé É Produzida 
A) Pelo ouvir da Palavra de Deus: Rm 10:17 
B) Por testemunho escrito: Jo 20:30,31 
C) Através do ministério de apóstolos: At 3:14-16 

 

II - O Poder Da Fé 
A) É um elemento essencial em salvação: Jo 3:15 
B) O pode da fé pode justificar o homem: Rm 5:1 
C) Dá acesso ao homem: Rm 5:2 
D) Suporta nossa vida espiritual: Rm 1:17 
E) A resposta para a oração: Mt 21:22 
F) Agrada a Deus: Hb 11:6 
G) A fé supera as tribulações: Tg 1:2-3 
 

III - Homens De Fé No Velho Testamento 
A) Através de fé Abraão creu que Deus poderia fazê-lo “Pai de muitas Nações", 

desde o tempo que Deus fez esta promessa. Abraão não era pai de ninguém na 
época: Rm 4:16-17 

B) Ele não  se move  como  uma onda de incredulidade : Rm 4:18-20 
C) A  fidelidade de Abraão foi tomada em consideração para sua justiça: Rm 4:21-22 

D) Aos 85 anos de idade, Calebe creu na promessa que Deus fez e sabia que ele 
era forte o suficiente para ir a guerra e varrer os inimigos. Js 14:6-12. Hb 11:21-22 

 

IV - Exemplos De Fé No Novo Testamento 
A) Os 10 leprosos ouviram dos milagres e obras de Jesus: Lc 17:11-12 
B) Crendo que Ele poderia ajudá-los, então o homem clamou por ele: Lc 17:13 
C) 10 leprosos foram limpos quando obedeceram a Deus por suas curas. Lc 17:17-18 

D) Um jovem rico 
E) Um centurião desesperado implorou a Jesus para curar o seu filho Jo 4:46,47 
F) Jesus testou a fé do homem: Jo 4:48,49 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“FÉ” 
„LIÇÃO ONZE  (Continuação) 

 

IV - Exemplos De Fé No Novo Testamento 
G) O homem creu nas Palavras que Jesus falou e a cura começou em casa: Jo 4:50 

H) No caminho para casa o homem escutou os resultados da sua fé, seu filho 
estava vivo: Jo 4:52-53 

I) O centurião creu que se Jesus desse  uma ordem (uma Palavra falada) o seu 
servo poderia ficar curado: Mt 8:5,10 

V - Como Um Corpo De Verdade 
A) Crentes devem batalhar por fé: Jd 1:3 
B) Eles devem continuar nisto: At 14:22 
C) Paulo pregou a fé, que antes negava: Gl 1:23 
D) Paulo guardou a fé:  2 Tm 4:7 

V - A Fé Como Uma Chave 
A) Fé é como uma chave para todo o fruto do Espírito Santo 
B) Sem fé não há respostas para nossas experiências cristãs 
C) O amor opera pela fé 
D) Amor e paz não existem sem fé 
E) Longanimidade, benignidade e bondade estão baseadas em  fé 

VII - A Incredulidade 
A) Sabemos que  a incredulidade colocou Israel fora da terra das promessas. A 

dúvida e a incredulidade impediram Jesus também. Ele não pôde fazer milagres 
em sua própria cidade por causa da incredulidade deles 

VIII - Um Cristão Deve Ter Fé 
A) Sem fé é impossível agradar a Deus: Hb 11:6 
B) O cristão  deve viver pela fé. Hab 2:4 
C) O crente é justificado pela fé. Rm 5:1 
D) O discípulo deve manter a sua fé sempre forte: 1 Co 16:13 
E) Eles devem ser imóveis: 1 Co 15:58 

IX - Os Cristãos Deve Ter Fé Na Visão 
A) “IDE” quer dizer: Pregar, ensinar e batizar: Mt 28:19 
B) “IDE" porque vocês são Minhas testemunhas: At 1:8 
C) “IDE" por todo o mundo. Mc 16:15 

CONCLUSÃO: 
A) Fé é um dever na vida do cristão 
B) Fé precisa alimentar-se para ñ passar fome espiritual, ou pôr causa da dúvida 
C) Fé cresce à medida que minha visão cresce e a dúvida desaparece 
D) Uma maneira de medir nossa fidelidade é a nossa pontualidade, e outra é na 

maneira que tomamos responsabilidades. Nós nunca devemos duvidar como a 
onda do mar, em nossa fé, amor e zelo para com Ele 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“MANSIDÃO” 
LIÇÃO DOZE  

 

I - Mansidão 
  A verdadeira mansidão não é uma escravidão ou agir como um escravo. Alguns 
dizem que uma pessoa mansa é: paradona, sossegada demais, plácida, domesticada, 
que anda de vagar, etc 

Muitas coisas acontecem no dia a dia para provocar a raiva das pessoas, mas o 
cristão sempre consegue vencer sua raiva pela mansidão. É esta qualidade que vem 
quando oramos mas, para que pareçamos mais com Jesus, nos damos todo ao Senhor 

colocando-nos em Suas mãos diariamente.  Tg 1:21, Gl  5:22-23 
 

II - A Característica Distinta De Mansidão 
A) É submissão ao Espírito 
B) Não se levanta a si mesmo em oposição 
C) Dobra-se facilmente  
D) Não se provoca facilmente 
E) Nós devemos ter um espírito manso ao testificar a outros 
 

III - Exemplos De Mansidão 
A) Moisés tinha mansidão acima de todos os homens: Nm 12:3 
B) Davi demonstrou mansidão 
C) Shimei apedrejou e amaldiçoou Davi ,mas ele não se vingou: 2Sm 16:9-10 
D) Jó rasgou o seu manto, raspou a cabeça  e adorou o Senhor: Jó 1:20-22 
E) Jeremias confrontou a morte, porque ele obedeceu ao Senhor e profetizou 

contra Jerusalém. Sim, quando ele esteve diante dos seus acusadores, ele 
mansamente disse: "Eu estou em suas mãos, faça de mim o que achares por 
bem”. Jr 26:12-14 

 

IV - Cristo Exigiu Mansidão 
A) Ele mesmo negou-se, não impondo reputação a favor Dele mesmo: Fl 2:5-8 
B) Ele foi manso e (de coração manso...): Mt 12:28-29 
C) Estevão mansamente orou: Senhor; “não tome em consideração os pecados 

deles”: At 7:59-60 
 

V - Promessas Para Mansidão 
A) Eles herdarão a terra: Mt 5:5, Sl 37:11 
B) Os mansos serão exaltados: Sl 147:6 
C) Deus julgará os mansos. Ele os ensinará: Sl 25:9 
D) Deus salvará os mansos: Sl 76:9,Sl 149:4, Is 29:19 

 
 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“MANSIDÃO” 
LICÃO DOZE (Continuação) 

 

VI - Quando Tentado Não Mostre Mansidão 
A) Peça para Deus submeter o seu orgulho (ao do coração) 
B) Magnifique Cristo em louvor e testemunho 
C) Desenvolva o hábito de depender do Espírito Santo 
D) Clame pela ajuda infalível de Cristo 
 

VII - Mansidão Em Realidade 
A) Tudo que vêm de encontro, diariamente, nos mostra se temos mansidão em 

nossos corações 
B) A Palavra de Deus é o instrutor em mansidão para todos os que tem como 

desejo ser mais e mais como Cristo 
C) Nós não devemos nos deixar provocar. Nós não devemos insistir e levantar 

nossos próprios direitos. Poderemos até ganhar, mas talvez perder um amigo 
D) Mansidão perdoa. Não nos contentaremos pelos nossos direitos, honras ou 

posições 
E) Mansidão deixa tudo nas mãos de Deus 
F) Mansidão nunca corre da presença de Deus como selvagem 
G) Mansidão está livre de retaliação quando injuriado, repreendido, mal entendido, 

desonrado 
H) Mansidão é amor no melhor e mais refinado estado 
I) Erros feitos por outros precisam ser apontados em mansidão: Gl 6:1 
J) Paulo relembrou a Timóteo para procurar ou seguir mansidão: 1 Tim 6:1 
L) Mostre mansidão a todos os homens: Tt  3:2 
M) Deus valoriza um espírito manso: 1 Pd 3:4 

 
CONCLUSÃO: 

Mansidão não é fraqueza. É macio, suave, mas não frouxo. É como ferro no 
sangue ou ainda, espiritualmente falando como uma corda que é coberta com veludo 
celestial 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“DOMÍNIO PRÓPRIO” 
LIÇÃO TREZE 

 
Agora completamos o que tem sido uma série de satisfação com o fruto do 

Espírito 
Aponta para as dificuldades nas quais a vida espiritual está apta a conhecer 

dentro da natureza da paixão e desejo. O poder do domínio próprio é uma das grandes 

qualidades que diferenciam o cristão do pecador Gl 5:16,26 
 

I - O Que É Domínio Próprio 
A) O poder do domínio próprio: 2 Pd 1:6;  1 Co 9:25 
B) Mansidão é uma regra para o escritório da Igreja: Tt 2:2; Tt 1:7,8 
C) É uma qualidade necessária para a obediência a Cristo: 2 Pd 1:4-7 
 

II - O Significado De Domínio Próprio 
A) Moderação habitual 
B) Completa abstinência 
C) Controle sobre todo o homem e mulher quanto aos desejos, paixões e apetites; 

1 Co 9:24-25 
 

III - O Poder Do Domínio Próprio 
A) Paulo não tinha medo, ele era forte e tinha domínio próprio em Cristo 
B) Daniel recusou comer a carne do Rei 
C) Os Nazireus faziam um voto para ter domínio próprio: Nm 6:2-3 
D) Não há nada mais fino do que um homem ou mulher cheios do domínio próprio, 

cheio de coragem moral e intrepidez 
 

IV - A Necessidade De Domínio Próprio 
A) O mesmo princípio é necessário hoje considerando todas as formas de 

desejos: da mente, físico, coração e corpo. Devem rigidamente entrar  sob o 
controle do fruto do Espírito e das suas características 
 

V - Recursos Do Domínio Próprio 
A) Nossa fé em Cristo 
B) Libertação através do Evangelho 
C) Guardado pela graça de Deus 

 
 
 
 

 

 

 



FRUTO DO ESPÍRITO 

“DOMÍNIO PRÓPRIO” 
 

LIÇÃO TREZE (continuação) 
 

VI - Como Poderá O Homem Guardar A Sua Natureza Sob Controle 
A) Se andarmos em comunhão com Deus, não seguiremos a carne: Gl 5:16 
B) Falhas repetidas trazem desânimo, desencorajamento e senso de diminuição 

de poder e estima de si mesmo,  porque satanás tem nos algemado em 
maldições de pecado. Em Lc 11:21 diz: Quando um homem valente está bem 
armado, guarda a sua própria casa. Ficam em segurança todos os seus bens 

VII - O Poder Para Alegra-Se Nos Frutos Do Espírito Está Em Cristo. Gl 5:24 

A) Fé em Cristo não tem parte nos pecados da carne 
B) Fé na Palavra começa com amor e termina em domínio próprio 
C) Fé que opera nos dons e no fruto do Espírito está além da lei, dos regulamen-

tos ou das restrições: Gl 5:23 

VIII - Domínio Próprio É Uma Característica Muito Dinâmica Do Fruto Do 

Espírito            
A) Domínio próprio é para um cristão, assim como os gomos de uma laranja. É 

como o descascar de uma maçã,  pêssego, pêra ou ameixa. Todas possuem 
casca, para que o suco não se  derrame 

B) Domínio próprio nos guarda de perdermos o amor, alegria, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé e mansidão 

C) O fruto do Espírito Santo é amor e domínio próprio. Alguns abrem passagem 
para um leve clamor da carne, ou para apetites desordenados, paixões, desejos 
carnais do mundo 

D) Este fruto do Espírito, vai nos guardar a todos, como um estandarte moral de 
Deus e eleva-nos aos códigos espirituais de Deus  que faz os artigos distintos 
entre bons ou maus. Não é o nome da placa ou a denominação da Igreja que 
irá  salvá-lo 

E) Quando o mundo vê as obras da carne e não as do Espírito, eles conhecerão 
que a etiqueta é falsa 

IX - O Fluído Natural 
A) O fruto do Espírito aparece naturalmente e não pode ser forçado 

X - O Fruto Não Pode Ser Falsificado 
A) Satanás talvez tentará falsificar os dons do Espírito, mas ele não poderá 

falsificar o fruto do Espírito Santo. O mais próximo que ele poderá chegar do 
“amor” é a cobiça do mundo, e da “alegria" são os “prazeres  do mundo” 

XI - A Verdade Vencerá 
A) A vitória do fraco é temporária, mas Deus estabelecerá a verdade para sempre. 

Jó 20:5 ; Pv 12:19 
 

 


