
 

1. Evangelho e Caráter. 
 
O Propósito do Espírito 
O propósito último no trabalho do Espírito Santo na vida do cristão não é apenas nos dar 
conforto e força, mas transformar nosso caráter em semelhança  ao de Jesus.  

• Romanos 8:29 - "Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para 
serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos 
irmãos." 

• Efésios 4:13 -  "até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do 
Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo," 

 
Conceito chave - Fruto do Espiríto 

Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com 
�!� se compreendeu bem. 

A) O Processo do Espírito. 
O Esprito não estabelece  este caráter de Cristo em nós de uma só vez, mas gradualmente. Assim, 
se tornar como Cristo não é uma crise tanto quanto um processo, até porque crescimento não 
acontece simetricamente,  mas por etapas como no mundo da biológia 
 
 
 

 
 
 
 
 
ANOTAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 
B) O Fruto do Espírito. 
�Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 
mansidão, temperança..� (Gal. 5:22) 
 
Amor  Sacrificar os seus interesses pelo bem do outro 
Seu Oposto  O medo (auto-proteção) 

O que não é amor É a necessidade egoísta de afeto (eu te darei na medida em que tu me dás) 



  
Gozo Reconhecimento agradecido de Deus e de sua salvação  

Seu Oposto  O desespero 
O que não é gozo É um bom sentimento baseado nas bênçãos presentes ao invés Daquele que 

abençoa. 
  
Paz Confiança na sabedoria e no controle de Deus para a sua vida 
Seu Oposto  A preocupação 

O que não é paz É a confiança na sua própria capacidade de controlar a sua vida 
  
Paciência Sofrer sem ressentimento nem vingança. 
Seu Oposto  É a irritabilidade 

O que não é paciência É a preguiça, a apatia, a indiferença. 
  
Bondade Ser generoso com o tempo, o dinheiro, os talentos. 
Seu Oposto  A frieza e mesquinharia 

O que não é bondade São as boas obras feitas para conseguir algo pra você mesmo 
  
Santidade (integridade) Ser genuíno, ser o mesmo em público e em privado, o mesmo com uns e com 

outros. 

Seu Oposto  A hipocrisia 
O que não é santidade É a fraqueza insensível 
  
Fidelidade Ser confiável, cumprir os compromissos. 

Seu Oposto  A irresponsabilidade 

O que não é fidelidade A falta de entusiasmo 
 

  
Amabilidade (humildade) Se esquecer de si mesmo 
Seu Oposto  O orgulho (sentimentos de superioridade) 

O que não é humildade É a timidez e a vergonha (sentimentos de inferioridade) 
  
  
Domínio próprio Ser capaz de escolher o mais importante antes daquilo que é urgente movido 

pelo desejo de agradar a Deus. 
Seu Oposto  Um espírito incontrolado 



O que não é domínio 
próprio 

É o poder da vontade por meio do orgulho; desejo por aprovação, poder e 
conforto.  

  
 
C) A Unidade do Fruto.  
O fruto do Espírito sempre cresce junto, já que todo ele procede do trabalho do Espírito em 
aplicar o evangelho ao nosso coração.   (Col. 1:6-8). 
 

• Por exemplo, algumas pessoas são meigas e assessíveis, mas não são ousadas e corajosas 
(lhes faltam fidelidade). Sendo assim, isto não é humildade real produzida pelo Espírito, 
mas apenas temperamento sanguíneo.   

• Se o fruto do Espírito não estiver todo  junto (pelo menos em alguma medida), é porque 
não é o fruto do Espírito. 

 
 
 
 
1. Qual parágrafo lhe impressionou mais e porque? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. O último parágrafo afirma que o fruto do Espírito sempre cresce junto.  
 
  a) A experiencia nos mostra que algums pessoas são muito fortes em algumas destas 
características, entretanto muito fracas em outras áreas ao mesmo tempo. Como voce explica 
isso? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 b) Pense em algumas maneiras nas quais cada um do fruto espiritual dependeria do outro.  
 
 



 
 c) Se o fruto do Espírito realmente só cresce junto, que diferença prática isso faz a nós?  
 
 
 
 
 
 
 

Estudo Bíblico | 1 Coríntios 13 1-13 
1. Nos  versos 1-2, Paulo faz uma lista de talentos ou presentes espirituais. O que são eles? O que 
isto nos diz a respeito da igreja de Corínto a qual ele escreve?  
 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
2. O que Paulo diz nos versos 1-2 ser possível à tais  pessoas talentosas  e brilhantes? Por que 
isto é tão surpreendente? 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
 



 
 
3. No verso 3, Paulo faz uma outra lista curta.  Esta não é uma lista de talentos: Do que é esta 
lista? O que Paulo diz ser possível para estes tipos de pessoas?  
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
4. Perceba que Paulo, na verdade, não diz "seja paciente, bondoso". Paulo personifica o amor nos 
versos 4-7. Ele fala do amor como se fosse uma pessoa. O que ele está tentando passar com esta 
linguagem? 
 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
5. Como que amor de Jesus Cristo por nós demonstrado na cruz é o meio principal pelo qual 
crescemos em caráter amoroso?  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Leitura 
(Leia e marque com �?� se não entendeu algo, e com �!� se compreendeu bem) 
 
�Há algo que une a magia e [a tecnologia moderna], enquanto separa ambas da sabedoria das 
eras antigas. Para os sábios da antiguidade, o problema principal da vida humana era como 
conformar a alma à realidade objetiva, e a solução fôra a sabedoria, a auto-disciplina e força. 
Para o moderno, o problema principal é como conformar a realidade com os desejos do homem, 
e a solução é uma técnica.� 
   - C.S Lewis 
 
�Muitos, naquele dia, hão de dizer-me: Senhor, Senhor! Porventura, não temos nós profetizado 
em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos 
milagres? "E Jesus dirá a eles:" Eu nunca vos conheci. "[Mateus 7:21) Tais como estes tiveram 
os dons do Espírito, mas não tiveram a obra salvívica do Espírito em suas vidas. Presentes, [ 
talentos e habilidades são excelentes coisas, mas não são coisas que são inerentes à natureza 
como a graça verdadeira e santidade. [Eles] são, por assim dizer, jóias preciosas que um homem 
exerce sobre si mesmo. Mas a verdadeira graça no coração é, por assim dizer, a preciosidade do 
coração através da qual a própria alma tornou-se uma jóia preciosa. O Espírito de Deus pode 
produzir efeitos sobre muitas coisas ás quais ele não comunica a Si mesmo. Assim, o Espírito de 
Deus se movia sobre a face das águas, mas Ele não se comunicava às águas. Mas quando o 
Espírito através de Suas influências ordinárias confere graça salvadora, Ele dá de si mesmo para 
a alma. Assim, a graça, por assim dizer, é a natureza do Espírito santo de Deus, transmitida à 
alma.� 
   - Jonathan Edwards 
 
�É raro que qualquer um dos nossos [maus hábitos ou falhas] desapareçam por um mero 
processo de extinção natural. Pelo menos, é muito raro que isso seja feito através da  
instrumentalidade do raciocínio ... ou por força de determinação mental. Mas os que  
não podem ser destruídos podem ser expropriados - e um gosto pode ser criado para dar  
lugar a outro, e perder inteiramente seu poder como a afeição reinante na mente.  
É assim que o menino deixa finalmente de ser um escravo de seu apetite, mas é  
porque um gosto [mais maduro] trouxe-o a subordinação. A juventude deixa de 
idolatrar o [prazer] sensual, mas é porque o ídolo da riqueza chegou a ascendência. Até o amor 
ao dinheiro pode deixar de ter o domínio sobre o coração, porque este é arrastado para o 
turbilhão da [ideologia e política], e este está agora subordinado ao amor ao poder [e 
superioridade moral]. Mas em nehuma dessas transformações o coração fica sem um objeto. O 
desejo por um determinado objeto é conquistado -, mas o desejo de ter algum objeto é ... 
invencível ... A única forma de despojar o coração de uma afeição velha é através do poder 
expulsivo de um novo ... É só ... quando somos contados como Filhos de Deus, através da fé em 
Jesus Cristo, que o espírito de adoção é derramado sobre nós - é  que o coração, trazido sob o 
domínio de uma grande e predominante afeição, é libertado da tirania de seus desejos antigos, é a 
única forma que a libertação é possível. Assim ... não é suficiente ... segurar o espelho para o 
mundo mostrando suas próprias imperfeições. Não é o suficiente se apresentarem com uma 
demonstração do caráter evanescente de seus prazeres ... para falar com a consciência das suas 
loucuras ... ... Em vez disso, tente cada método justo de encontrar acesso aos vossos corações 
pelo o amor d'Aquele que é maior que o mundo.�  - Thomas Chalmers 



Perguntas para Aplicação 
1. Qual parágrafo ou frase chamou mais a sua atenção e por quê? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
2. Discutir a citação de Edwards. Leia ambos Mateus 7:21-23 e 1 Coríntios  
13:1-7. a) O que Jonathan Edwards quer dizer? b) Como Deus pode usar pessoas que têm poucos 
ou nenhum fruto espiritual? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
3. Jonathan Edwards diz que nesta "moralidade comum" alguém faz o bem porque  lhe traz  
benefícios, mas quando é  " virtude verdadeira " se faz o bem por amor a Deus. Como a citação 
de Chalmers ilustra isso? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



4. Observe a lista do fruto espiritual na primeira página deste estudo.  
 
          a) Em quais destes você tem visto crescimento ultimamente?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
          b) Em quais destes você mais precisa crescer agora?  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Procure alguém quem te conheça bem e faça as seguintes perguntas sobre o seu crescimento.  
� Pergunte se você é uma pessoa mais amável do que há dois anos átras?  
� Se você hoje é uma pessoa mais feliz do que há dois anos átras?  
� Se você hoje é uma pessoa mais paciente?  
� Se é menos auto-piedosa?  
� Se você hoje recebe críticas com alegria, sem necessidade de revidar?  
� Se você hoje é uma pessoa mais calma?  
� Se você hoje se preocupa menos? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


