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• natureza • sabor • desfrute

Qual é a natureza do  
fruto do Espírito?

• um fruto • uma obra  
• um agente



1O fruto do 
Espírito é 
excelente



Excelente na origem

Excelente no sabor

Excelente no resultado

1. O que produzimos – obras da carne – é podre; o que Deus produz é ótimo.

[O FES é obra de Deus em nós; a confirmação e cumprimento de Ez 36.26-27; Jo 15.5,16 » a seiva de Cristo em nós!]

2. Sabor - a natureza das boas obras (cf. Ef 2.10; Tt 3.8 » agora sim, “sacrifícios espirituais agradáveis [...] por “intermédio de Cristo” (1Pe 2.5) » Não minhas 
obras; a obras dele por meu intermédio » Cristo em nós » Bonhoeffer: “a igreja é Cristo no mundo”

3. O resultado é santificação – a vida oposta à carne » transformação de dentro pra fora; purificação e renovação de motivos



João Calvino

Todas as afeições 
excelentes e bem 

reguladas 
procedem do 

Espírito, ou seja, 

da graça de 

Deus



9 GRAÇAS

amor alegri paz

longanimidad
benignidade

bondade

fidelidade
mansidão

domínio próprio



2O fruto do 
Espírito condiz 

com a lei



João Calvino

Onde o Espírito 
reina, a lei não 

exerce mais 
qualquer domínio



O que é impossível à 
carne, Deus realiza 

pelo Espírito (Gl 3.3; Rm 8.3-4)

A lei foi inspirada pelo Espírito. Somente o Espírito pode fazê-la funcionar em 
nós (mais uma vez, Ez 36.26-27).



Nossa relação com o Senhor é filial. A lei nos 

exorta e instrui (2Tm 3.16-17), contudo, ela não 
mais nos condena



Somos livres em Cristo e pelo 
Espírito  

(Gl 5.1; 2Co 3.18)



Cumpre-se Salmos 19.7-11

E ainda Sl 119.97


UM FRUTO CONDIZENTE COM A LEI!



CONCLUINDO



Donald Guthrie 
(1916-1992)

A mudança de “obras” 
para “fruto”é importante 
porque remove a ênfase 

do esforço humano

A justiça pela fé produz 
santidade no Espírito



E é dele essa voz gentil que ouvimos,
Branda como a brisa do entardecer,
Que controla cada falta,

que acalma cada temor,
E fala do céu.

Pois cada virtude que possuímos,
E cada vitória que alcançamos,
E cada pensamento de santidade,
É dele somente.

John Stott



Deus 
fonte 

da graça 

Fé
Justiça

Santidade

Nós 
beneficiários  
da graça 

Pecado



Eu te amo

Eu te torno justo

Eu te santifico



Invocar ao Senhor
Amar ao Senhor

Adorar ao Senhor
Servir ao Senhor



Glória seja ao Pai, ao Filho e ao 
Santo Espírito! 

Como era no princípio, e hoje e 
para sempre, 

Eternamente! Amém! Amém! 

Doxologia 5
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