
O FRUTO DO ESPIRITO (MATURIDADE ESPIRITUAL) 
1CO 13:4-7 “O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com 

leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não 

se irrita, não suspeita mal; Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade;  

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.” 

 

1CO 13:                                 Comparação                                                   GL 5: 

•Paciente❹, ❽                                                      1-Amor (Ágape não egoísta, doador,  

                                                                                      misericordioso) 

 •Bondoso❻  

•Não inveja ❸                                                         2-Alegria(Gozo em qualquer circunstância)                                          

•Não vangloria (humilde):  

•Não ensoberbece (não é orgulhoso) ❽            3-Paz (Revelação da justificação e descanso, na        

                                                                                      vontade de Deus, perdoador) 

Não egoísta (mão procura seus  

próprios interesses) ❶ 

•Não maltrata (é amável)❺                                    4- Longanimidade (Bom temperamento, sofrer      

com    perseverança, constante, paciente 

 por longo tempo). 

•Não ira (temperança)❾ 

Não guarda rancor 

 (inocência, pureza)❶, ❽                                      5-Benignidade (cortês, amável, compassivo, o  

                                                                                       forte amando o fraco). 

Não alegra com injustiça❼, ❶, ❺ 

•Alegra com a verdade: ❷                                      6-Bondade (fazer o bem, ser bondoso, doador) 

•Tudo sofre ❹ 

•Tudo crê ❼                                                              7-Fidelidade (fiel em tudo, sincero, confiável,                                                                                       

                                                                                       tudo crê).              

•Tudo suporta ❹                                                      8-Mansidão (obediente, humilde, submisso,  

paciente nas provocações, não se ressente do mal)                                                                                   

 •Tudo espera❹ 

 Jamais acaba (eterno)❶                                       9-Temperança (Poder sob controle, disciplina,  

                                                                                   domínio próprio, língua refreada, não ira) 

                       

Podemos notar que as dezesseis explicações do amor revelam que ele é composto de atitudes e 

não sentimentos. 

OS 9 GOMOS DO FRUTO DO ESPÍRITO 
A) Colheita para o próximo: amor, longanimidade, benignidade. 

B) Colheita para mim mesmo: alegria, paz, temperança. 

C) Colheita para Deus: bondade, fidelidade, mansidão. 



A- Colheita para o Próximo: 

A.1-O Amor:  

1CO 13:1-8 “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria 

como o metal que soa ou como o sino que tine. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda 

que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 

E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse 

o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 

O amor é sofredor, é benigno; o amor não é invejoso; o amor não trata com leviandade, não se 

ensoberbece. 

Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal; 

Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; 

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 

O amor nunca falha; mas havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; 

havendo ciência, desaparecerá;” 

 

 

Algumas particularidades do Amor Ágape: 

A) O amor não é um dom: Ele é a própria vida de Deus que pela permanência em Cristo (na sua 

palavra) amadurece em nós. 

 

B) Existe amor que não é fruto:  

O amor natural da carne (não é amor “Ágape”). 

Amar os que nos amam (fraterno), amar os parentes, filantropia, sacrifícios, afetos, conjugais, 

doçuras naturais, filial, nobrezas, ternuras, bondades, sentimentalismos, etc. 

 

C) O amor do Espírito Santo: 

1• Ama os inimigos, ora pelos perseguidores, perdoa os pecados. 

2•Ama quem não é amável, quem não concordamos, pessoas difíceis, os pobres, os diferentes, 

os agressivos. 

3• Transforma o caráter (é o amadurecimento do fruto, saboroso, doce, belo). 

4•Jamais acaba 

O amor permanecerá após cessarem os dons, é o vínculo da perfeição, o bem supremo. O 

caminho sobre modo excelente. É o próprio Deus em nós que ama. 

 

D) O amor é comparado/contraposto com: (1 CO 13) 

1) Eloquência (influenciar almas) 

2) Línguas dos anjos (dons) 

3) Profecia (o dom mais necessário) 

4) Mistérios (do mundo ou de Deus) 

5) Ciência (conhecimento de todas as coisas) 



6) Fé (o instrumento para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus) 

7) Altruísmo (com os pobres e os necessitados de muitas coisas até mesmo as espirituais) 

8) Sacrifícios (obras) 

 

 

E) É o cumprimento da lei: 

“Tendes, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros” (I PE 4:8) 

“De modo que o amor é o cumprimento da lei” (RM 13:10) 

É o cumprimento das obras de Deus em nós. 

Tomemos qualquer dos mandamentos: se alguém ama, jamais seria necessário dizer-lhe para 

honrar seu pai, não matar, não roubar, etc. 

 

F) A Prática do Amor: 

O que faz alguém um bom músico, bom profissional, bom jogador, bom soldado? 

R: A prática. 

A nossa alma precisa estar debaixo das leis do Espírito e da vida, também pela prática. Se alguém 

não se exercita, não pode desenvolver seus músculos. Se alguém não se exercitar 

espiritualmente, não crescerá espiritualmente, tendo seu caráter moldado. 

O amor é uma expressão (atitude) vigorosa e rica do caráter cristão. “Até que cheguemos à 

estatura de Jesus.” Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento, (foi desprezado, rejeitado 

tornando-se obediente). E nós devemos seguir seus passos (I PE 2) 

Por isto precisamos nos envolver com as coisas da vida: pessoas, problemas, obstáculos, 

tentações, esforço, injustiças, danos, etc. 

O amor de Deus, sua graça, nos capacita à prática, tornando-nos pacientes, humildes, não 

egoístas, etc. 

No dia do juízo, o teste não consistirá só em responder: “como tenho crido”, mas “como tenho 

amado”. O teste final será a falta de amor. Nem se fará menção à “grande comissão”, mas se 

“liberei amor”.  

Seremos julgados pelo que não fizemos, pela omissão. Pois reter o amor, é negar a Cristo. 

Significa que “Ele” não inspirou a nossa vida.  

Quando as nações forem reunidas diante de Deus, para o julgamento, trará aqueles a quem 

ajudamos? Ou a multidão desamparada que desprezamos? 

“E qualquer que receber em meu nome uma criança, a mim me recebe” (MT 18:5) 

“E todo o que ama é nascido de Deus” (I JO 4:7) 

Ver parábolas dos talentos, das minas e outras. 

O que são estes talentos? Estes tesouros que devemos escavar? 

Não seria o amor, que Deus nos deu para frutificar mais amor? 

Não seria o fruto (com 9 gomos de Gl.5) para amadurecer saboroso para a glória do agricultor? 

-O que seria mais importante para Deus, senão a colheita do fruto (seu filho) na lavoura que ele 

plantou para sua glória? 

 



Sugestões para meditarmos: 

-Ver: Jo.15 

-Contemplar o noivo e a noiva 

-Meditar nas parábolas em geral 

 

 

 

A.2-Longanimidade: 

Sinônimos: bom temperamento, paciência, constância, perseverança. 

Antônimos: geniosidade, impaciência. 

A longanimidade tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, é alegre. Portanto a longanimidade 

significa “sofrer por longo tempo nas adversidades”. 

É uma característica marcante do próprio Deus. 

Deus é longânimo: 

Rm 15:5 - Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com 

os outros, segundo Cristo Jesus. 

Jesus é paciente: 

Is 53:7 - Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca; como um cordeiro foi levado ao 

matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. 

 

 

A longanimidade precisa de provações para amadurecer: 

Nós a alcançamos através das provações. Quando nos posicionamos na cruz. Este método de 

Deus, de nos dar algo, ou alguém para tolerarmos, redunda em bênçãos, quando cremos e 

perseveramos, não fazendo a nossa vontade. 

As provações conduzem à longaminidade: Rm 5:3-5 

 “E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação 

produz a paciência, 

E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. 

E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado.” 

-Aqueles que passam longo tempo sem sofrer, não manifestarão este fruto do espírito. 

“Por vezes pode parecer demorada a vinda da colheita. Haverá desapontamento pelo caminho, 

mas para os que permanecem em Cristo, certamente ela virá.” 

 

-Produz esperança: Rm 15:4 

“Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e 

consolação das Escrituras tenhamos esperança.” 

 

-Agrada a Deus: 1Pe 2:20 

“Porque, que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo o bem, 



sois afligidos e o sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Pois para isto fostes chamados. 

Para sofrer injustamente...” 

 

 

-Produzida na carreira: Hb 12:1 

“Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, 

deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência 

a carreira que nos está proposta,” 

 

-Produzida na prática do bem: Rm 2:7   

“A vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção;” 

Gl 6:9 “E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos 

desfalecido.” 

 

 

-Necessária nas promessas: Hb 6:12  

“Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam 

as promessas.” 

Hb 10:30 “Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a 

recompensa, diz o Senhor. E outra vez: O Senhor julgará o seu povo.” 

 

-Fortalece: Cl 1:11 

“Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, e 

longanimidade com gozo;” 

 

 

 

A.3-Benignidade: 

Sinônimos: delicadeza, amabilidade, gentileza, docilidade, cortesia, cuidadoso. 

A benignidade é a força sob controle absoluto. Qualquer falta de benignidade pode ser 

desastrosa. 

 

-Como mães carinhosas: 

Ts 2:7 – “Nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos” 

Uma das cenas mais comuns e mais belas em qualquer família é a benignidade da mãe e do pai 

para com seus filhos pequenos. Quem nunca sorriu ao observar a beleza de um homem grande 

e forte carregando com todo carinho um pequeno bebê? 

Rm 15:1 – “Nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-

nos a nós mesmos” 

Os crentes “fortes” podem ser benignos justamente porque são fortes. E se lhes falta a 

benignidade de Cristo, esta vem pela plenitude do seu Espirito.  



 

-Como enfermeiros dedicados: 

Algumas almas “adoentadas” precisam de um misto de firmeza e benignidade. 

Alguns crentes doentios (fracos) manifestam seu estado sendo ultra sensíveis, ou com pouco 

gosto pelas coisas de Deus e por sua Palavra. Suas atitudes nos levam a dizer a eles palavras 

ásperas e reações severas. Pode ser que às vezes exista mesmo necessidade de tal atitude, mas 

é extremamente necessário ter discernimento para tanto. Na verdade, muitos deste “crentes 

problemáticos” são como os pacientes nas enfermarias dos hospitais, que precisam de 

enfermeiros de semblante bondoso e alimentos agradáveis e atrativos. 

O trato delicado e a palavra amável podem realizar maravilhas. Mesmo alguns de nós, “vendendo 

saúde espiritual”, por vezes teremos de negar-nos a nós mesmos, nas nossas reuniões, e ser mais 

benignos, até que nossos “enfermos” recuperem a vitabilidade. Isso não é apagar o Espírito de 

Cristo; pelo contrário: é expressá-lo. 

 

-Como o artesão com a sua obra: 

Tg 3:17 - Existe uma “sabedoria lá do alto, que é primeiramente pura; depois pacifica, indulgente, 

tratável, plena de misericórdia e de bons frutos”  

Nosso Senhor nos dá alguns dos melhores exemplos de delicadeza: a conversa com a mulher 

samaritana junto ao poço; seu diálogo com Jairo; a forma em que tratou a Pedro após ele o ter 

negado. 

Is 40:11 – “As que amamentam, ele guiará mansamente” 

Is 42:3 – “Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega” 

   Os que tem problemas pessoais delicados, são mais propensos a procurar aconselhamento e 

ajuda de alguém que os trate com gentileza e bondade. Esta parte da ceifa do Espirito é uma 

benção através de nós aos outros. Um toque hábil durante uma conversa, ou talvez o silêncio, 

pode chamar-se de “tato”, mas muitas vezes é a mais alta forma de benignidade. 

 

 
B- A COLHEITA PARA MIM MESMO: 
 

B.1) Alegria: 

   A alegria natural é passageira e não é fruto do Espirito. 

 

Ec2:10-11 – “Tudo quanto desejaram aos meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de 

alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa de todas 

elas... eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.” 

 

   Há uma característica comum à alegria natural: é passageira. Não é permanente. A beleza não 

pode ser gozada continuamente. A alegria da amizade humana é nublada pela incerteza da vida. 

O vigor da juventude desvanece. A alegria de realizar um trabalho bom e bem feito é uma das 

maiores alegrias naturais, mas mesmo esta tem sua própria frustração. 



   Quando estamos transbordando de saúde, é fácil pensar que é o Espirito Santo que nos faz 

sentir tão exuberantes. 

 

 

a) A alegria de Cristo 

   Em primeiro lugar, sua alegria consistia em fazer a vontade e a obra do Pai: Para o nosso Senhor 

essa alegria satisfazia tanto, que ele considerava melhor do que o próprio alimento. A vontade 

do Pai era sua alegria constante. O seu deleite constante era encontrar e salvar o perdido. Esta 

alegria foi expressa nas três parábolas de Lucas 15: ”Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio 

de júbilo”; ”alegrai-vos comigo porque achei a dracma que tinha perdido. Eu vos afirmo de igual 

modo, há jubilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende”; finalmente, à volta 

do filho pródigo, “começaram a regozijar-se”. Esta é a alegria pura, a alegria de Deus e das Boas 

Novas, a alegria eterna. 

   Segundo, o Senhor teve uma alegria maior ainda no próprio Pai: Na impressionante passagem 

de Lucas 10:21, depois que os setenta voltaram alegres e animados porque os demônios lhes 

eram sujeitos em nome de Jesus. Diz o evangelista que “Naquela hora exultou Jesus no Espirito 

Santo”. 

   Esta alegria tão profunda tinha como motivo o amor e a sabedoria que manifestava seu Pai ao 

revelar aos pequenos o que estava oculto aos grandes e sábios. Ele regozijou-se nos atributos do 

Pai. 

Terceiro, o Redentor tinha diante si uma “alegria que lhe estava proposta”, Hebreus 12:2: Ele 

veria o fruto do seu penoso trabalho, e ficaria satisfeito. Seu triunfo final foi assegurado. Ele 

voltaria em glória à destra da majestade nas alturas. 

   Esta alegria, nascida da segurança da vitória, foi o que o sustentou durante a paixão e a morte. 

Através desta alegria ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. 

Portanto: “A alegria do Senhor é a nossa força”. Neemias 8:10 

 

 

b) A alegria do crente 

   “Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo” 

(João 15:11) 

 Para aqueles que se enchem de Cristo (a palavra) a alegria Dele se torna a nossa. 

 

 Alegria de fazer a vontade de Deus 

   Na verdadeira conversão, a alma fica “de bem com Deus”. Pelo menos a intenção 

imediata é de desejar fazer a vontade de Deus que nos foi revelada como arrependimento 

e fé. No trabalho evangelístico feito por Filipe em Samaria, os convertidos estavam cheios 

de alegria (Atos 8:8) por causa da libertação que lhes foi garantida. Em Atos 13:52, a 

alegria dos novos cristãos é ainda mais enriquecida pela plenitude do Espirito Santo. 

   A santificação ou consagração, é apenas um passo a mais da salvação. Poderíamos 

identifica-la mais claramente como o cumprimento da vontade de Deus. Uma experiência 



muito comum é o novo convertido perder a alegria inicial. Geralmente isto ocorre por sua 

obediência a Deus não ir além do ato inicial de arrependimento e fé. Quando o Espirito 

Santo procura conduzir a pessoa a uma entrega total a Cristo, pode haver, e geralmente 

há, um pouco de resistência ou temor. Consequentemente, a alegria de fazer a vontade 

de Deus desaparece. Ele precisa andar na luz. 

   A consagração é um dos caminhos mais certos e deleitosos que conduzem à ceifa de 

alegria no Espirito de Cristo. A felicidade que advém da rendição plena e voluntária, pode 

ser descrita como especial e inimitável. Uma vez que tenhamos entregue nossa vontade 

a Deus, ficamos surpresos com nossa própria estultícia em ter hesitado por tanto tempo. 

 

 Alegria no serviço de Deus 

   A alegria de nosso Senhor durante seu ministério era buscar e salvar as ovelhas 

perdidas.    A nossa deve ser a mesma. É surpreendente observar que tantos crentes que 

almejam a alegria se enganam, buscando-a em experiências chamadas “mais profundas”, 

de natureza emocional, quando achariam tudo o de que precisam na evangelização e 

formação de vidas. A alegria de ganhar almas é algo que até os anjos poderia invejar. As 

igrejas evangelísticas são igrejas alegres, enquanto que aquelas que se emaranham em 

“mistérios” tornam-se cada vez mais introspectivas e contenciosas. 

   As controvérsias nas igrejas parecem estar associadas ao período de adolescência 

espiritual. 

   Porém, é necessário que esta “evangelização” compreenda para nós todo o conselho 

de    Deus, já que tudo é “Boas Novas”. É por demais frequente as pessoas fazerem uma 

falsa separação entre “evangelização” e “ensino”.  

   O ensino é apenas um estágio mais avançado da evangelização, a edificação do povo de 

Deus. Cristo chama alguns para evangelistas, e outros para pastores e metres (Efésios 

4:11) mas tudo visando ao aperfeiçoamento dos santos e à edificação do corpo de Cristo. 

Todos estes aspectos do ministério enchem de alegria pura os servos de Deus. 

   O serviço cristão tem formas muito variadas, como o demonstra o cap. 12 de Romanos. 

O servo feliz testificará, que a alegria de servir é superior ao próprio alimento. 

 

 

 Alegria no próprio Deus 

   Já vimos a alegria do Senhor quando os setenta voltaram após sua missão bem-sucedida 

(Lucas 10:17-21); porém é muito útil observar que ele, deliberadamente, estancou toda 

aquela alegria. Eles estavam exultantes pelo êxito de seu ministério de libertação. Jesus 

indicou-lhes que seria melhor regozijar porque seus nomes estavam escritos no céu. Isto 

é, deveriam regozijar-se porque a graça de Deus lhes havia sido revelada pessoalmente. 

Isto traz a alma de volta à verdadeira fonte de alegria, que é o próprio Deus. 

   (Salmo 42:1) “A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo”. No Salmo seguinte, ele 

diz: “Então irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria” (Salmo 43:4). 



   Às vezes Deus nos despoja de todas as circunstâncias externas de felicidade, para que 

nos lembremos desta grande verdade. O exemplo clássico disso encontra-se em 

Habacuque 3:17-19 “Ainda que a figueira não floresce nem há fruto na vide; o produto 

da oliveira mente, e os campos não produzem mantimento; as ovelhas foram arrebatadas 

do aprisco e nos currais não há gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da 

minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e 

me faz andar altaneiramente”. 

 

 Alegria eterna 

   Cristo tinha uma alegria proposta, e o crente também tem. A recompensa prometida ao 

servo bom e fiel é que ele entrará no gozo do seu Senhor (Mateus 25:21). Observe uma 

vez mais que se trata da mesma alegria de Cristo, compartilhada pelo cristão. 

   A alegria do Senhor é a resposta à tremenda fraqueza da melhor das alegrias naturais; 

pois esta é insegura e efêmera. Na ceifa do Espirito, ainda nesta vida, o cristão já saboreia 

a qualidade do gozo eterno que faz parte da esperança que lhe está proposta no porvir. 

 

 

 

B.2) Paz: 

   Se a alegria se parece com os dias deslumbrantes, a paz se parece com as noites serenas. Nossa 

personalidade precisa de paz interior fundamentada sobre a Rocha Eterna (Is 26:4). 

   “Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz (Is 57:21). Perversos são aqueles sem lei, não 

necessariamente culpados de crimes, mas pessoas cuja vontade rebela-se contra Deus. É 

impossível ter verdadeira paz, interior ou exterior, até que entremos em sintonia com a vontade 

divina. 

Mt 11:29-30 – “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de 

coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo 

é leve.”  

 

 

 

 

 

a) Paz com Deus 

   O primeiro elemento da ceifa do Espírito é a paz com Deus, possibilitada pelo sangue de Cristo. 

“O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados” (Is 53:5). 

“Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas 

as coisas” (Cl 1:20). A consciência culpada pode, assim, encontrar a paz. Se conforme vimos, estar 

de bem com Deus é a base da alegria cristã, é mais verdadeiro ainda que esteja também 

fundamentado da paz de Cristo. Ter paz com Deus significa tranquilidade de todos os pecas 

perdoados. É como se a calma inefável do mar numa noite de verão em que todas as ondas 



parecem haver adormecido. “Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de 

nosso Senhor Jesus Cristo” (Rm 5:1). Isto é fundamental. A paz com Deus é a base da saúde 

mental e física. A raiz de muitos males, que confundem os médicos, é espiritual. 

   Mt 29:30 – “Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei”. 

   Esta paz do evangelho é obra do Espirito. Ele é quem conduz a Cristo, e quem testifica com o 

nosso espirito que fomos aceitos no Amado, que somos filhos de Deus (Rm 8:16). Essas são as 

primícias da colheita. 

 

b) Paz de Deus 

   A Bíblia nos fala de algo ainda mais profundo que a benção de ter paz com Deus. Declara ela 

que os crentes podem ter a paz de Deus. Isto concorda com o nosso estudo sobre colheita do 

Espirito, porque nos fala de uma paz que procede diretamente do próprio Cristo, que em nós 

habita. 

Nossa personalidade precisa de paz interior fundamentada sobre a Rocha Eterna. 

   “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o mundo. Não se turbe vosso 

coração nem se atemorize” (Jo 14:27). “Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim” 

(Jo 16:33) 

   Mt 29:30 – “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim...” 

 

 A Paz de Cristo 

   É impossível ler os Evangelhos sem obter a impressão nítida de que o Senhor tinha uma 

profunda paz interior de coração e mente. O incidente que salta mais rápido à memória 

é o da tempestade no mar da Galiléia, quando Jesus se encontrava dormindo na popa do 

barco (Marcos 4:38). Lembramo-nos também de como ele passou por entre a multidão 

enfurecida em Nazaré, prestes a mata-lo (Lc 4:29-30). Na última ceia, vemo-lo 

manifestamente calmo, sentado com os doze (Lc 22:14). É verdade que ele seria 

destroçado por uma agonia espiritual quase inimaginável no Getsêmani; mas essa cena 

faz-se ainda mais vívida e terrível porque se projeta contra um fundo de uma vida de paz 

interior. A vida do Senhor não foi uma série de momentos similares ao do Getsêmani. 

Houve um só, e após uma vitória total, voltou a estar em paz, como se revela de modo 

esplêndido em sua atuação no tribunal. Lá ele permaneceu em silêncio ante os 

acusadores, com uma calma majestosa. São Pilatos, sua mulher, Anás e Caifás que se 

mostram intranquilos e não tem paz. Nosso redentor foi oprimido e humilhado, mas não 

abriu a sua boca (Is53:7). Quando penduraram seu corpo sobre a cruz ele orou, dizendo: 

“Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem” (Lc 23:24). 

 

 A Paz do Cristão 

   Depois do Pentecoste, e por todas as igrejas, os cristãos mostraram que possuíam essa 

paz. 

    Existem lições a serem aprendidas sobre esta paz. Como parte da ceifa do Espirito, ela 

pode crescer. 



  “Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz” (Rm 

8:6). Muitos crentes frustram o propósito gracioso de Espírito de conceder-lhes a paz 

divina quando deixam que seus próprios interesses os dominem. A ceifa diminui. Para 

que colhamos paz, temos de plantar as coisas que a produzam. 

   “Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz” (Tg 3:18). 

Mantém-se a mesma idéia de que é preciso semear para colher, no que se refere à paz e 

justiça. 

    “E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as 

vossas mentes em Cristo Jesus” (Fp 4:7). Embora a metáfora pareça um paradoxo, 

podemos imaginar as forças da paz marchando contra uma cidade para guardá-las dos 

invasores. A famosa Pax Romana da história, era mantida pelas legiões que guardavam 

as fronteiras. Há inimigos que atentam contra a paz do cristão. Parte da obra do Espirito 

consiste em frustrar os seus intentos e manter a alma livre de ataques. O princípio 

permanece: a mente é guardada em paz “em Cristo Jesus”. A guarnição protetora é fruto, 

ou resultado, da habitação do Espirito em nós. 

   Existe ainda outra revelação na Biblia quanto à paz do cristão, de valor muito prático. 

Os problemas de chegar a compreender a vontade de Deus, perturbam a paz de alguns 

crentes, até quase ao ponto de destruí-la. “Que quer Deus de mim, isto ou aquilo?” Este 

é o tipo de pergunta que se fazem com frequência. Segundo Mt 11:29-30, vemos o Senhor 

dizendo que o julgo dele nos trará descanso (paz). Isto é outra figura para entendermos 

a cruz: “negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me”. 

Portanto, após o alívio dos pecados, segue-se o descanso na vontade de Deus, que Jesus 

nos mostrou. Se aprendermos Dele, conforme Filipenses 2:5-8 (Ele se humilhou...) 

teremos o mesmo pensamento e atitude, e então o descanso (paz).  

   Cl 3:15 diz: “Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, à qual, também, fostes 

chamados em um só corpo: e sede agradecidos.” A natureza dos questionamentos é 

deixada em aberto, mas a experiência nos ensina que a parte de Deus realmente domina 

o coração daquele que está dentro da vontade de Deus. Quando cresce no coração a paz 

que é colheita do Espirito, podemos estar certos de que é terreno bom; um coração “bom 

e reto”, conforme Jesus disse (Lc 8:15). 

 

 

 Paz na Assembléia 

  1Co 14:33: “Porque Deus não é de confusão; e sim, de paz. Como em todas as igrejas 

dos santos”. 

   Se a profecia for um dom do Espirito, então a paz é um fruto do Espirito. Não devem 

cancelar-se mutuamente. Onde a profecia estiver colocando em perigo a paz interna da 

igreja, é bem provável que algum elemento de carnalidade tenha penetrado o próprio 

espirito do profeta. Normalmente o uso que se faz do dom profético deve ser para a 

edificação do corpo de Cristo, para a exortação, edificação e conforto. A paz numa 



assembleia abre caminho à evangelização sem empecilhos, e a um crescimento frutífero 

na graça dos convertidos. 

 

 

 

B.3) Temperança / Domínio-próprio: 

    Refere-se ao autocontrole. “Possuir força interior; ter força ou poder; ser continente; ter 

domínio”. Sansão é o exemplo clássico de um homem sobre o qual o Espírito vinha em poder (Jz 

14:6). Contudo, ele falhou miseravelmente por falta de disciplina e autocontrole no que respeita 

a seus apetites naturais. Sua força externa não era equilibrada por uma força interna. 

   A epístola a Tito (1:8) deixa claro que os presbíteros deviam ser temperantes. Um líder cristão 

intemperante prejudica o testemunho na comunidade local. 

 

a) A temperança do corpo 

   Paulo se compara a um atleta submetido a treinamento rígido para ganhar o prêmio. A 

disciplina exige que o competidor se domine em tudo, mas neste caso o corpo recebe destaque 

inicial. “Mas esmurro o meu corpo, e o reduzo à servidão”. A perda sofrida pela intemperança no 

que concerne ao corpo é muito grave. 

   É na área do domínio do corpo que o jejum encontra o seu lugar adequado. 

   O grande valor do jejum está no controle dos apetites corporais. O corpo deve ser servo, não 

senhor. Os desejos sexuais são tão insistentes e universais, que a falta de controle nesta área 

produz resultados desastrosos. As paixões carnais fazem guerra contra a alma, disse o apóstolo 

Pedro (1Pe 2:11). 

   A temperança se aplica igualmente ao domínio de comer e no beber e dar ao corpo excesso de 

sono e luxos. 

   É sempre o cristão disciplinado que ganha o prêmio. Um pouco de privação física voluntaria e 

de renúncia nos fará bem a todos. Algumas coisas terão de ser cortadas de nossas vidas se 

estiverem nos roubando poder espiritual. Isso é bom-senso de quem deseja ser discípulo. 

b) A temperança da alma 

   A vida emocional precisa de equilíbrio. Alguns são afligidos com tamanha instabilidade 

emocional que, ou se encontram no alto da montanha, ou no fundo do fosso da depressão. 

Podem ser chamadas de “temperamentais”. Sempre haverá um preço alto a pagar, quando 

permitimos que as emoções se descontrolem. 

   O simples prazer das emoções religiosas exige temperança. A Bíblia nos ensina que devemos 

regular com sabedoria o dom de línguas. O que pretende é manter saudável o prazer das coisas 

espirituais. Até a doçura em excesso sempre traz seus perigos. “Achaste mel? Come apenas o 

que te basta; para que não fartes dele e venhas a vomita-lo” (Pv 25:16). 

   Outra intemperança frequente na vida da alma é a língua. Ela tem de ser refreada (Tiago 1:26; 

3:2). 

   Piadas exageradas são provenientes do uso intemperante da língua (há perigo no exagero). 

Existe na Biblia uma exortação clara aos diáconos, a que sejam “criteriosos” (2Tito 2:6-7) 



 

 

c) A temperança do espirito 

   No mais profundo do crente está o seu espirito. Este também necessita de domínio próprio. 

Lembremo-nos de como Jesus regozijou-se no espirito quando os setenta voltaram cheios de 

alegria (Lc10:21). Por outro lado, no outro extremo da emoção, se estremeceu de dor quando 

encontrou tristeza na morte de Lázaro (Jo 11:33). Estas são emoções profundas. O espirito 

humano é capaz de sentimentos profundos. Isso exige domínio próprio. 

   A ira justa pode ser divina. Foi o que aconteceu quando Jesus purificou a casa de seu Pai (Jo 

2:15), ou quando Moisés reduziu a pó o bezerro de ouro e dez com que os filhos de Israel o 

bebessem com água (Êxodo 32:19-20). Toda ira tem de ser controlada com firmeza. “Melhor é... 

o que domina o seu espirito do que o que toma uma cidade” (Pv16:32) 

   Como é o espirito humano que ora em línguas desconhecidas, ao receber a benção desse dom 

(1Co 14:14), é de capital importância que todos os que exercitam os dons pentecostais tenham 

domínio sobre seus espíritos. “Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem 

que não tem domínio próprio” (Pv 25:28). 

   O mesmo Espirito que dá os dons também dá, através de Cristo, o fruto. Os dons alcançam o 

máximo poder e eficácia quando são usados com santa temperança. 

   Em muitos casos, a intemperança, admitida ou dissimulada, é uma das razões principais da falta 

de poder na obra e no testemunho cristão. Isto pode causar muitas lágrimas amargas e aflições. 

   Pela habitação do Espirito de Cristo em nós, desenvolve-se em nosso caráter um domínio 

próprio que nos dará profundo poder interior, o qual assinala a maturidade cristã. 

 

 

 

C- UMA COLHEITA PRA DEUS: 

 

C.1) Bondade 

  “Um homem de bem” – usamos a expressão com prazer ao descrever algumas pessoas que 

conhecemos. Barnabé foi descrito como um homem de bem, cheio do Espirito Santo e de fé(At 

11:24). Existe algum significado especial na sua bondade se mencionada à parte do fato de que 

era cheio do Espirito Santo? Talvez não. 

  Nosso Senhor afirma que o servo mais digno de elogio é o "servo bom e fiel"(Mt 25:21). A 

recompensa que recebeu devia-se ao bom uso dos talentos que lhe haviam sido confiados, mas 

foi sua bondade que se manifestou no uso deles. 

  É ainda mais enfática a declaração em Mt. 12:35 de que “O homem bom tira do tesouro bom 

coisas boas” 

  Uma coisa é ser bom a outra ser santarrão. Se podemos “provar e ver que o Senhor é bom”, 

poderemos também provar e ver que muitos dos seus são bons, porque foram santificados pelo 

seu Espirito. São justos, retos, capazes e honestos, e suas capacidades estão sujeitas a tudo o que 

é nobre e puro. São homens como Barnabé que desejamos como nossos pastores. 



  É agradável recordar de servos de Deus que tenhamos conhecido, e poder dizer de algum em 

especial que foi “um homem de bem”. 

  A vida ficou mais rica e mais doce por tê-los conhecido. Eles eram o antídoto celestial da 

tentação ao cinismo que nos ataca quando somos desiludidos. 

 

 O sal da terra 

  “Bom é sal” diz a Bíblia(Mc 9:50). O sal é excelente exemplo da bondade dos homens. Quando 

Jesus disse que os discípulos eram o sal da terra, referia-se especialmente às qualidades 

antissépticas. Também de maneira secundária é possível que se referisse ao sabor que os crentes 

acrescentam, com a qualidade de vida e de caráter que Jesus dá àquilo que de outra forma seria 

insípido. O sal realiza sua função em silêncio. Muitas vezes não é visto. Mas não deixa de ser 

poderoso. 

  As pessoas boas são assim. A influência de um homem de bem pode alterar todo o tom duma 

conversa ou de uma vida. O grupo de crentes numa comunidade deveria permear toda a 

sociedade com padrões morais mais altos. Ser o “sal” de Deus é ser diferente do mundo nas 

atitudes essenciais de coração e mente. Deixar de ter “sabor” é perder totalmente a razão de 

ser(Mt 5:13). O verdadeiro crente nunca é insípido nem neutro nas questões morais. 

 

 

 

 

 

 A luz do mundo 

  Este é outro aspecto da bondade. A luz é manifestada, enquanto o sal fica escondido. A luz deve 

ser colocada no candeeiro; deve ser como a “cidade edificada sobre um monte” (Mt 5:14-16). Os 

homens devem ver nossas boas obras. 

  A bondade cristã é ativa. “A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai, é esta: 

Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do 

mundo” (Tg 1:27). Esta é a bondade em ação. Dorcas brilha nas páginas da Bíblia como uma 

mulher “notável pelas boas obras” (At 9:36). Não foi a lembrança das suas palavras, mas de seus 

atos, que moveu os crentes de Jope a enviar uma mensagem urgente a Pedro que resultou no 

milagre da sua ressureição.  

  “Frutificando em toda boa obra”, é a maneira de andar de modo digno do Senhor, agradando-

lhe em tudo (Cl 1:10). São as boas obras dos crentes, observadas por seus perseguidores, que os 

levarão a glorificar a Deus no dia da visitação (1Pe 2:22). 

 

 Deus é bom 

  Naum 1:7: “O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam”. 

Por vezes somos tentados a duvidar da bondade de Deus, especialmente quando temos de 

encarar o problema do sofrimento. “Bom, só existe um”. É a bondade de Deus que nos conduz 

ao arrependimento, diz Paulo (Rm 2:4). 



  Deus, que é bom por essência, é a fonte de toda verdadeira bondade. Assim, aqueles que são 

plenos do seu Espirito manifestarão da bondade do Pai celestial. 

  

 

 

C.2) Fidelidade(Fé) 

  Algumas versões bíblicas traduzem o sétimo fruto de Gl 5:22, 23 por “fé”. É certo que o vocábulo 

grego “pistis” é comumente traduzido por fé, mas o significado mais exato aqui é fidelidade ou 

digno de confiança. Há uma passagem paralela, Rm 3:3, que esclarece o significado do vocábulo 

tanto pelo contexto como pela pergunta que faz: “a incredulidade deles virá a desfazer a 

fidelidade de Deus?” O que se quer expressar é que Deus é totalmente fiel e digno de confiança. 

   A fé, por outro lado, é um dom do Espirito e não uma manifestação do seu fruto. Mesmo na 

fase inicial da salvação pela graça, a fé é um dom de Deus(Ef 2:8). Quando é uma manifestação 

do Espirito , dirigida a algo especial que se encontra dentro da vontade de Deus, vê-se que é 

claramente um dom concedido apenas a certos membros do corpo de Cristo. “A outro, no mesmo 

Espirito, fé” (1Co 12:9). A qualidade de caráter conhecida como “fidelidade” não é apenas para 

alguns: deve ser parte integrante de todos nós. Seu sinônimo seria a palavra “sinceridade”. 

Mesmo uma pessoa que não tenha grandes dotes pessoais pode ser fiel e sincera. 

 

 

 A fidelidade de Deus 

   “Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a 

misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos” (Dt 7:9). 

“Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade... quem é poderoso como 

tu és, Senhor, com a tua fidelidade” (Lm 3:23). O Antigo Testamento esta cheio de referencias 

à fidelidade de Deus. 

   No Novo Testamento, Paulo resume tudo numa frase sucinta: “Fiel é Deus” (1Co 1:9). No 

caso da vida, escreveria ele: “Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma 

pode negar-se a si mesmo” (2Tm 2:13). Pedro exorta aos que sofrem perseguição: “os que 

padecem segundo a vontade de Deus encomendem as suas almas ao fiel Criador, na prática 

do bem” (1Pe 4:19). Jesus é o “misericordioso e fiel sumo sarcedote” (Hb 2:17). Na gloria ele 

é descrito como “a fiel testemunha” e “Fiel e Verdadeiro” ao partir para a vitória (Ap 1:5; 

19:11). É também muito significativa a passagem de Ap 17:14, que diz que aqueles que estão 

com ele são “chamados, eleitos e fiéis”. 

 

 

 Fidelidade como sólido fundamento 

   Toda sociedade estável tem de estar fundada sobre a fidelidade. O comércio seria 

totalmente impossível se os homens não manifestassem fidelidade em seus tratos. Por essa 

razão é tão importante gozar de bom nome no mundo dos negócios. Quando uma firma, um 

banco, uma fábrica ou um profissional não honram seus compromissos, estão condenados à 



falência e ao descrédito. De igual forma, os fregueses têm de ser fieis em seus pagamentos 

para conservarem o crédito. 

   A vida no lar tem de fundamentar-se na fidelidade aos votos conjugais feitos pelo marido e 

pela esposa. Chamamos o adultério de “infidelidade”, pois é exatamente isso. Os 

fundamentos de toda civilização apresentam brechas sinistras quando os votos matrimoniais 

não são honrados, nem levados a sério. A estabilidade familiar torna-se impossível, e a 

unidade da vida nacional também corre o risco de ser destruída. Ser fiel é mais importante 

do que ser “feliz”, embora normalmente os dois andem juntos. 

   Os tratados internacionais baseiam-se na suposição de fidelidade por parte dos 

contratantes em cumprir as alianças e os pactos. 

 

 

 Fidelidade dos servos de Deus 

   “Além disso o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel” 

(1Co 4:2). Nas parábolas de Jesus é o servo bom e fiel que recebe a recompensa (Mt 25:21). 

A fidelidade tem de estender-se às mínimas coisas (Lc 16:10-12), pois somente aquele que é 

fiel no pouco é que será também fiel no muito. 

   A Bíblia está repleta de exemplos de homens fiéis. Dentre esse ilustre grupo, Daniel brilha 

com destaque (Dn 6:4), embora a sua fidelidade o tenha levado à cova dos leões, devido à 

inveja de homens menores. Menos famosos, mas destacados pela Escritura Sagrada, são os 

homens que repararam o templo nos dias do rei Joás. E deles se escreve: “Também não 

pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que 

fazem a obra, porque procediam com fidelidade” (2Re 12:15). 

   Entre os ministros e missionários da igreja primitiva, faz-se menção especial de Epafras (Cl 

1:7), Tm (1 Co 4:17); Tíquico (Ef 6:21); Onésimo (Cl 4:9) e Gaio (3 Jo 5). Todos estes são 

especialmente recomendados pela fidelidade nas responsabilidades e tarefas que lhes foram 

atribuídas. 

 

 

 

 A santificação que vem do Espirito 

   Nem todos temos tendência natural á fidelidade. Alguma distorção da nossa natureza nos 

torna indignos de confiança: Vamos com a multidão; somos levianos no compromisso; 

fazemos promessas com facilidade e quebramo-las com impunidade. Outros cancelariam 

qualquer compromisso se algo mais atraente ou lucrativo aparecesse. Outros são desonestos 

nos negócios. Falhamos com Deus e com os homens. 

   Nossa salvação descansa na santificação do Espirito. A colheita produzida por seu Espirito, 

que em nós habita, ao crescer, pode tornar-nos fiéis. Quando a fé compreende que é possível 

ter santidade em Cristo, as transformações podem ser frutificação. Essa obra da graça pode 

ser algo muito real em nossa experiência. Para que o homem infiel desenvolva a fidelidade, 

tem de permanecer em Cristo e andar no Espirito. Este é o único caminho. 



   Essa integridade de caráter é preciosa aos olhos do Senhor. Nestas circunstancias a fé e a 

fidelidade andam bem juntas. O homem fiel põe a confiança em Deus; por sua vez, a 

fidelidade divina o inspira a ser fiel. Deus não falhará, como também o homem que anda co 

ele não falhará. O resultado é a “ceifa” do Espirito. 

   “Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida” (Ap 2:10). “Muito bem, servo bom e fiel”, 

é a recomendação final de elogio que recebe o servo do Senhor Jesus Cristo, , por sua 

fidelidade, entra no gozo do seu Senhor para sempre (Mt 25:21). 

 

 

 

C.3) Mansidão 

   A mansidão é uma das graças mais rara. É uma virtude notadamente cristã. Declara-se que 

é preciosa aos olhos de Deus (1Pe 3:4). 

   Os dicionários a descrevem como docilidade, brandura, submissão. Todas estas idéias têm 

raízes na humildade. Uma boa definição seria “paciência ante sofrimentos e provocações”. 

   Vale a pena notar que a Bíblia relaciona a mansidão com o nosso espirito: “espirito de 

mansidão” (1Co 4:21; Gl 6:1). “Um espirito manso e tranquilo, que é de grande valor diante 

de Deus” (1Pe 3:4). 

   Sentir-se realmente submisso e humilde, é estar completamente isento de ressentimentos. 

Não demonstrar ressentimentos é uma virtude cristã; porém, uma virtude ainda maior é não 

sentir-se ressentido. 

 

 

 Grandes exemplos 

   O Senhor afirmou: “Sou manso e humilde de coração” (Mt 11:29). No seu caso temos a 

prova mais clara de que a mansidão nunca deverá ser confundida com a fraqueza. Quando o 

incrédulo refere-se ao “suave galileu”, revela uma incompreensão total do caráter de Jesus. 

Nosso Redentor foi a própria força, conforme evidenciam seu domínio próprio sob constante 

provocação, sua denúncia destemida da hipocrisia e seu silencio no tribunal que o condenou. 

Não foi a fraqueza, e sim a mansidão que cumpriu nele a antiga profecia de que: “Como 

cordeiro foi levado ao matadouro; e, como ovelha, muda perante os seus tosquiadores, ele 

não abriu a sua boca” (Is 53:7). Ao entrar em Jerusalém, dias antes de sua paixão, cumpriu 

outra profecia: “Eis aí te vem o teu Rei, humilde, montado em jumento...” (Mt 21:5). Paulo 

podia escrever que “a mansidão e benignidade de Cristo” eram a encarnação do espirito com 

o qual esperava exercer entre os coríntios autoridade apostólica (2 Co 10:1). 

   O mais famoso dentre os personagens da Bíblia, notável pela mansidão, foi Moisés. “Era o 

varão Moisés mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra” (Nm 12:3). 

Poderemos apreciar melhor o valor desta surpreendente declaração se levarmos em conta o 

seu contexto. Miriã e Arão haviam falado contra Moisés, em especial contra seu oficio 

profético. Mas Moisés nada disse em sua própria defesa. Foi o Senhor quem ouviu a calúnia 

e tomou medidas drásticas para vindicar o seu servo. A completa falta de ressentimentos 



pessoais por parte de Moisés se demonstra na disposição imediata de interceder por Miriã, 

para que seja curada da lepra que lhe sobreveio como castigo. Ninguém diria que Moisés 

tinha caráter fraco. Ele é um dos mais destacados líderes da história israelita. Pôde enfrentar 

ao próprio Faraó, e a quase toda a nação de Israel, quando a ocasião exigia inflexibilidade 

para a glória de Deus. Não parecia haver “mansidão” em Moisés quando moeu o bezerro de 

ouro e fez que os israelitas bebessem o seu próprio ídolo. Contudo, o espirito magnânimo 

deste homem é revelado pouco depois, enquanto intercedia por eles, disposto até a ser 

riscado do livro da vida (veja Ex 32). 

   Davi manifestou mansidão quando se submeteu aos vitupérios de Simei enquanto fugia de 

Absalão (2 Sm 16:10). É provável que Davi tivesse compreendido que o pecado que havia 

feito de sua vida familiar um fracasso, estava colhendo nesse momento uma ceifa amarga na 

rebeldia de seu filho. Como resultado, uma humildade quase esmagadora enchia o seu 

espirito naquela hora, uma das mais negras de sua vida.  

   Em Estêvão manifestaram-se alternadamente a força e a mansidão de espirito, quando sem 

medo algum, repreendeu os membros do Sinédrio por terem resistido ao Espirito Santo.          

   Contudo, mais tarde, enquanto era apedrejado até à morte, oraria, dizendo: “Senhor, não 

lhes imputes este pecado” (At 7:51, 60). 

   Paulo não demonstrou amargura quando todos o abandonaram no seu julgamento perante 

Nero. Como Estêvão, orou pedindo que isso não lhes fosse imputado (2Tm 4:16). É possível 

que se possa usar o caso de Paulo como evidência de que a mansidão é uma qualidade de 

caráter que geralmente se encontra naqueles que são espiritualmente maduros. 

 

 

 Exortações à mansidão 

   Somos exortados a tratar com mansidão aqueles que foram surpreendidos nalguma falta 

(Gl 6:1). A razão é clara: nós mesmos poderíamos ter caído se tivéssemos sido tentados da 

mesma forma. “Esse poderia ser eu, se não fosse pela graça de Deus”. 

   Devemos estar sempre preparados para responder àqueles que nos pedirem, a razão da 

esperança que há em nós “com mansidão e temor” (1 Pe 3:15, 16). A ideia é que não devemos 

discutir quando dizemos quais são os fundamentos de nossa fé. 

   Ganhar uma discussão às vezes pode significar perder uma alma. Os homens podem sentir 

o espirito com que lhes falamos mesmo que o argumento que usemos ou o nosso 

testemunho não os convença intelectualmente de imediato. 

   “Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada”, traduzindo: “Prepare um terreno de 

humildade modéstia para a palavra”. 

   Existe uma “mansidão da sabedoria” (Tg 3:13). Também se requer dos ministros de Deus 

uma mansidão e paciência que lhes façam compreender os que se lhes opõem (2 Tm 2:25). 

Pede-se também indulgência e paciência para os pastores jovens, quando têm de repreender 

a alguém mais idoso que eles (1 Tm 5:1-2). 

   Um espirito manso num pastor jovem constitui uma verdade riqueza. Assinala-o como uma 

pessoa que realmente possui o Espirito de Cristo 



 

 

 Promessas aos mansos 

   “Guia os humildes na justiça, e ensina aos mansos o seu caminho” (Sl 25:9). Isto é fácil de 

entender. O orgulho e arrogância são quase sempre difíceis de guiar, enquanto a mansidão 

(ou submissão) pode ser facilmente dirigida dentro da vontade de Deus. Os mansos podem 

ser dirigidos. 

   “Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra” disse nosso Senhor (Mt 5:5). Os 

verdadeiramente mansos desejam apenas aquilo que é a vontade de seu Pai para eles. 

   A promessa mais maravilhosa de todas as que são dirigidas aos mansos, encontra-se em um 

dos pronunciamentos mais belos do Senhor. “Tomai sobre vós o meu jugo, e prendei de mim, 

porque sou manso e humilde de coração; e achareis descanso para as vossas almas” (Mt 

11:29). 

   Com frequência este versículo é interpretado como se o Senhor prometesse descanso 

àqueles que estão fisicamente cansados. Mas o “descanso” prometido é espiritual. É a oferta 

de Cristo para os que andam ansiosos e inquietos, cujo orgulho e vontade própria os tornam 

vítimas de profundas desordens mentais e emocionais. A mansidão é o “tranquilizante” 

prescrito pelo próprio céu. O descanso da alma é uma bênção. É a recompensa suprema dos 

mansos. 

   Desta maneira, a colheita do Espirito que é a mansidão, é preciosa aos olhos de Deus, e tem 

valor muito grande para nós mesmos. A mansidão é a aceitação voluntária de uma vontade 

maior que a nossa. Desta forma, aqueles cuja vida é governada pelo seu Espirito, já entraram 

na calma inefável do céu. 

 


