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Gálatas 5.22-23



• natureza • sabor • desfrute

Qual é o sabor do 
fruto do Espírito?

• um fruto • uma obra  
• um agente





1O fruto do 
Espírito é doce 
nos detalhes



amor – agapē – a capacidade, 
o poder e a determinação de 
amar as pessoas das quais 

não gostamos



Agostinho

Deus ama a todos 
como se houvesse 

uma só pessoa 
para ele amar



alegria – chara – a alegria do 
viver; “o comportamento 

alegre para com o próximo; 
o oposto da melancolia” (Calvino)



paz – eirēnē;	shālom	no	AT

AT – shālom – tudo quanto 
contribui para o bem, tudo o 
que faz com que a vida seja 

verdadeiramente vida



paz – eirēnē;	shālom	no	AT
NT – (1) perfeição nos 

relacionamentos com Deus e 
os homens; (2) a serenidade, a 

tranquilidade e o perfeito 
contentamento da vida 
totalmente feliz e segura



longanimidade – makrothumia

makro = longo; grande

thumos = ânimo; 
disposição



longanimidade – makrohumia

pessoas – nunca perder a 
paciência e a esperança

pessoas eventos

eventos – nunca admitir a 
derrota e nunca perder a fé



Doçura; ternura; a gentileza 
simpática ou doçura de gênio 
que deixa os outros à vontade 

e recua diante da ideia de 
provocar dor

benignidade – chrēstotēs



Bondade magnânima; uma 
qualidade de conduta que 

conduz à ação; a generosidade 
que dá ao homem aquilo que 
nunca poderia ter merecido

bondade – agathōsunē



Confiabilidade; fidedignidade 
que faz de uma pessoa alguém 

em cuja palavra podemos 
aceitar completamente

fidelidade – pis8s



Força e suavidade; antônimo de 
agressividade e beligerância

mansidão – prautēs

praus = o que acalma



vitória sobre o desejo;  
a capacidade de refrear-se

domínio próprio – egkrateia



Aristóteles

O homem egkratēs 
tem desejos fortes que 
procuram desviá-lo do 
caminho [...], mas ele 

os mantêm sob 
controle



2O fruto do 
Espírito é doce 
na sua eficiente 

aplicação



9 GRAÇAS

amor
alegria

paz

longanimidade
benignidade

bondade

fidelidade
mansidão

domínio próprio



As Obras da Carne O Fruto do Espírito Comentários

Prostituição Amor O amor é o único 
guardião da castidade

Impureza
Lascívia

Alegria
A impureza é oposta 
à alegria da 
tranquilidade

Agostinho (p. 138-139); Calvino (p. 151-153)



As Obras da 
Carne

O Fruto do 
Espírito

Comentários

Idolatria
Feitiçarias
Inimizades

Porfias
Ciúmes

Iras
Discórdias
Dissensões

Facções
Invejas

Paz
Longanimidade

Benignidade
Bondade
Fidelidade
Mansidão

A idolatria [...] é a 
principal fornicação da 
alma
Pela paz somos 
reconciliados com Deus 
e curam-se os vícios da 
magia, das inimizades, das 
controvérsias, dos 
ciúmes, das rivalidades e 
das dissensões
A longanimidade serve 
para tolerar, a 
benignidade para curar e 
a bondade para perdoar



As Obras da 
Carne

O Fruto do 
Espírito

Comentários

Bebedices
Glutonarias

Coisas 
semelhantes...

Domínio 
próprio

(autodomínio)

O crente, pelo Espírito, 
pode dizer não ao 
pecado

Adão: posse pecare aut 
posse non pecare

Após a queda: non 
posse non pecare

Nós: posse non pecare

Glorificação: non posse 
pecare 



Por meio do Espírito, 
Deus trata eficiente e 
eficazmente de nosso 

pecado



CONCLUINDO



3. A Mesa da Comunhão fala de provisão



Não se preocupem; no amor 
do Pai, por meio de Cristo e 

no poder do Espírito 
recebemos tudo o que é 

necessário “à vida e à piedade”
(cf. 2Pe 1.3-4)
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