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Segundo os termos da botânica, o fruto é “uma 
estrutura presente em todas as plantas angiosper-
mas, nas quais as sementes são protegidas en-
quanto amadurecem”.  

Sua constituição é feita por duas partes funda-
mentais: o pericarpo, que resulta do desenvolvi-
mento das paredes do ovário, e as sementes, que 
são resultantes do desenvolvimento dos óvulos 
que foram fecundados. Ambas as partes são deri-
vadas da flor.

Somente as plantas angiospermas, por serem um 
vegetal desenvolvido, podem produzir o crescimen-
to dos frutos. Quando amadurecem, os frutos cha-
mam a atenção com suas cores, sabores e aromas. 

Quais são as funções do fruto?

1- Proteger a semente que ainda esteja em  
 fase de desenvolvimento;
2- Em alguns casos, ele 
pode auxiliar na 
 dispersão da semente;
3- Promover a propagação e 
a perpetuação   
das espécies.

“Mas o fruto do Espírito é: 
amor, gozo, paz, longanimidade, 
benignidade, bondade, fé, man-
sidão, temperança. Contra essas 
coisas não há lei”, Gl 5. 22,23.

Equiparando os conceitos de 
fruto e de suas atribuições à vida 
espiritual do cristão, pode-se 
observar o seguinte: 

A planta angiosperma é o ho-
mem, que tem seu desenvolvi-

mento espiritual iniciado quando aceita a Cristo 
como Senhor e Salvador, renunciando às obras 
da carne. A partir de então, ele recebe o Espírito 
Santo para habitar em seu coração. 

Os frutos do Espírito são o resultado do 
desenvolvimento espiritual. Uma vez produzi-
dos em nós, devemos propagar suas sementes, 
para que outras plantas angiospermas possam 
germinar, se desenvolver e gerar mais frutos.

“E ele, respondendo, disse-lhes: O que semeia 
a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o 
mundo, a boa semente são os filhos do Reino, (...)”, 
Mt 13.37,38. 

Os bons frutos são colhidos por meio da vida 
daqueles que andam em Espírito. 
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