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É possível que a caminho da igreja, escola, faculdade ou 

trabalho você se depare com algumas plantas. Antes de se 

tornarem árvores, essas plantas já foram sementes que, em 

terra boa e regada, germinaram e brotaram. Para dar bons 

frutos, a árvore precisa estar saudável, ou seja, necessita de 

condições mínimas para se desenvolver: Um solo arado e 

rico em nutrientes, água e luz solar. As árvores oferecem be-

nefícios como diminuição da temperatura, melhora a quali-

dade do ar, fornece sombra, absorve a água e pode exercer 

efeito terapêutico na vida das pessoas. Nós que confiamos 

no Senhor somos como árvores plantadas junto a ribeiros, 

portanto daremos fruto (Jr 17.7-8).

A palavra do Senhor diz que o fruto do Espírito é apenas 

um, e este é dividido em nove partes: “...o fruto do Espírito é 

caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, 

fé, mansidão, temperança”, Gl 5.22. Esse fruto é comparado 

a uma tangerina em muitas pregações. 

 A tangerina (Citrus reticulata), fruta muito comum no 

Brasil, também é conhecida como mexerica, poncã, berga-

mota entre outros. Ela pertence à família das Rutáceas, que 

é a mesma da laranja e do limão, que são frutas cítricas. 

Uma tangerineira pode atingir 4 metros de altura e se adap-

ta bem a um clima tropical como o nosso.

Agora, imagine uma tangerina sem a casca e visualize 

seus gomos. Um gomo de tangerina por si só não é um fruto, 

ele precisa estar unido aos outros gomos. O fruto do Espírito 

em nossa vida também é assim, precisa ser completo; não 

basta fazer caridade se não tiver amor, não adianta buscar a 

paz se falta mansidão, uma virtude está ligada a outra.

O Apóstolo Paulo é enfático quando diz: “Sede meus 

imitadores, como também eu, de Cristo” (1Co 11.1). Isto é, 

temos que ser imitadores de Jesus. O Mestre, em diver-

sos momentos, demonstrou ter todos “os gominhos” que 

compõem o fruto do Espírito. Quando Cristo deu as últi-

mas instruções aos discípulos, Ele disse que daria a Sua 

paz (Jo 14.27). Notem que só se pode dar algo quando se 

tem. Teve bondade ao multiplicar os pães e os peixes para 

alimentar a multidão (Jo 6.1-15) e nos amou de tal maneira 

que morreu em nosso lugar.

Se vivemos em Cristo, temos que gerar o fruto descrito 

pelo Apóstolo Paulo. Não é fácil amar quem nos quer mal, 

nem tampouco ter paciência com aqueles que insistem em 

tirar nossa paz. Mas lembre-se de que a nossa luta não é 

contra o nosso próximo e sim contra as potestades, contra 

o príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da mal-

dade (Ef 6.12). Todos os dias, o inimigo luta para que não 

alcancemos essas virtudes, mas, se pedirmos ao Espírito 

Santo, certamente Ele nos ajudará a dar fruto. 

A ÁRVORE E SEU FRUTO
#conectou?

3º Trimestre de 2022: Espírito Santo presente em todo o tempo.

Página 1  de 1

O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO


