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5.16-25 » A caminhada cristã – o 
resultado sobrenatural da vida no 
Espírito

5.13-15 » O que vemos aqui é o 
serviço mútuo em amor

5.6 » O que vemos aqui é a fé 
que atua pelo amor – o 
resultado da justificação gratuita



O Espírito nos aproxima uns dos 
outros de modo que amamos 
corrigindo, ajudando e 
responsabilizando uns aos outros 
(6.1-5)

E o Espírito produz ainda duas 
coisas:



Apreço pelo 
serviço da 

Palavra

1



“aquele que está sendo 
instruído” 

ho	katēchoumenos



“aquele que o instrui” 
katecheo



faça-o 
participante 

– koinoneo – de 
todas as coisas 

boas

O professorO aprendiz

RECIPROCIDADE
RESPEITO

CONSIDERAÇÃO

AMOR

GENEROSIDADE

FÉ

ALIANÇA

RESPONSABILIDADE



Dedicação 
ao bem

2



“fazer o bem [...] 
façamos o bem”



“E não nos cansemos 
[...] se não 

desfalecermos”



Todos

Todos

Os de casa



O evangelho nos 
encaminha para uma 

vida de plantio e 
colheita



Um processo natural

Um princípio espiritual



“Foram as drogas. 
Só pensava nas 
drogas. Eu pensava 
que era Deus, me 
sentia como Deus”
Myke Tyson

[...] a seu tempo – kairon – ceifaremos (9)

enquanto tivermos oportunidade – kairon	(10)



Por que isso é necessário?

    De Deus não se zomba; colheremos
que plantamos (7)

    Plantemos para a eternidade (8)



JUSTIÇA PELA FÉ

BOAS OBRAS

A imerecida bondade de 
Deus se evidencia no que 
ele honra as boas obras 
que a sua graça nos 
capacita a realizar, 
prometendo 
recompensar tais obras, 
ainda que elas não sejam 
dignas de merecê-las.

João Calvino.



CONCLUINDO



[...] Este preceito [...] lança 
o fundamento da 
humildade e da 

generosidade. 

João Crisóstomo

O APOIO AO MINISTÉRIO



Tendo em consideração que 
a autoridade dos doutores 
frequentemente enche-os 
de orgulho, coibindo o 
espírito do doutor, 
estabelece-os na 
necessidade de precisar 
dos discípulos. João Crisóstomo



Por conseguinte, os discípulos daí 
recolhiam grande fruto, aprendendo a 

desprezar a glória.



Devemos considerar dois possíveis 
abusos. John Stott.

O aprendiz O professor

Stott: A tirania sobre o 
pastor: “Ele é pago 

pra isso...”

Lutero: Uma igreja 
avarenta e o ministério 

um “bom negócio”

Desvalorização ou 
tentativa de controle Exploração

Não salário – côngrua
Trabalho duro 

(1Tm 5.17)



Não há relação de amor que não 
implique em investimento  

(Mt 6.21)

O amor não pode ser 
comprado (Ct 8.7)



Paulo está aplicando, de forma prática,  
 “a fé que atua pelo amor” (Gl 5.6)

A PRÁTICA DO BEM



Nisto conhecerão todos 
que sois meus discípulos: 

se tiverdes amor uns aos 
outros
(Jo 13.35)



Semeie um pensamento
e colha uma ação

Semeie uma ação
e colha um hábito

Semeie um hábito
e colha um caráter

Semeie um caráter
e colha um destino

O QUE SEMEAMOS?

Adail Carvalho 
Sandoval

Provérbio 
Oriental
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