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As Escrituras Sagradas relatam a criação de Adão, homem 

feito à imagem e semelhança de Deus. Mas, Adão desobedeceu 

a Deus e abriu a porta para que o pecado entrasse no mundo, 

e assim a humanidade passou para o patamar de filhos da ira 

(Ef. 2.3). Entretanto, a expressão do amor de Deus por meio do 

sacrifício de Jesus na cruz veio a redenção e nos permitiu no-

vamente uma aproximação com o Pai Celestial. Por intermédio 

da graça, fomos salvos (Ef. 2.8), e agora podemos ter o nosso 

caráter moldado em Cristo dia após dia, não satisfazendo mais 

a vontade da carne com suas obras, mas vivendo as virtudes 

do fruto do Espírito que é: caridade, gozo, paz, longanimidade, 

benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança (Gl 5.22). 

Imaginem o fruto do Espírito como uma tangerina com nove 

gomos, onde cada um representa uma virtude:

Caridade – “Ame ao seu próximo como a si mesmo”, Mt 

22.39. Quando temos o Espírito Santo em nossa vida, o amor 

flui, e conseguimos amar o nosso semelhante sem esperar re-

compensas, pois a caridade não requer algo em troca.

Gozo é ter alegria. O cristão deve alegrar-se sempre (1Ts 5.16), 

pois tem a certeza de que nada nesse mundo pode separá-lo 

do amor de Deus. Alegrar-se por ter recebido tão valioso pre-

sente imerecido, a salvação.

Longanimidade é ser paciente mesmo em meio a situações 

extremamente adversas que outrora não suportaríamos. A Pala-

vra de Deus assevera que devemos ter paciência na tribulação 

(Rm 12.12), ou seja, não podemos nos desesperar em meio às 

lutas, pois há tempo determinado para tudo, e, no momento 

certo, a vitória chegará.

Benignidade é a qualidade de quem é bondoso e amável. 

Nós, como imitadores de Cristo, temos que ser benignos assim 

como Ele foi em sua passagem aqui na Terra. Ter compaixão 

pelo nosso próximo assim como Ele teve ao ver a viúva de 

Naim desconsolada por seu filho que estava morto (Lc 7.11-15). 

Bondade é a qualidade de quem é generoso. A Palavra de 

Deus nos revela que aquele que trata os necessitados com bon-

dade é feliz (Pv 14.21). O Senhor é bom para conosco e isso nos 

serve de exemplo, espelhando a nossa vida em Cristo. 

Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a pro-

va daquilo que não vemos (Hb 11.1). A fé nos faz crer que existe 

um Deus acima de todos e que devemos a Ele nossa fidelidade 

independentemente das circunstâncias. 

Mansidão é a qualidade de quem é manso.  Jesus disse que 

era manso e humilde de coração (Mt 11.29) e assim como Ele 

é nós também devemos ser.  Se o nosso caráter for moldado 

em Cristo, seremos mansos ao falar com o nosso próximo e 

agiremos com amor.

Temperança é uma das qualidades que, crescendo em nós, 

nos impede de ser improdutivos e inoperantes (2Pe 1.6-8). Ter 

domínio próprio é ser comedido em qualquer situação e isso 

nem sempre é uma tarefa fácil, mas com a ajuda do Espírito 

Santo conseguimos cultivar esta virtude em nossa vida.

O fruto do Espírito deve estar presente em nosso viver. Cada 

gomo representa uma qualidade que nós, como filhos da luz, 

temos que ter, pois refletirá o caráter transformado e moldado 

por Jesus Cristo. Por intermédio de Sua Palavra nos aproximare-

mos cada dia mais ao nosso Pai; estreitando o relacionamento 

com Ele e assim nos tornaremos mais parecidos com o Mestre 

Jesus.

Refletindo o Fruto do Espírito
#conectou?
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