
7. O fruto do Espírito Santo (1T 2017—O Espírito Santo e a espiritualidade) 

 

Material Bíblico: João 15:1-11; Gálatas 5:22,  23; 1 Coríntios 13;  Romanos 14:17; 

Efésios 5:9; Mateus 5:5. 

 

Citações 

 O fruto do Espírito Santo é ortodoxo ou uma emoção: é o caráter. G. B. Duncan 

 Não combina, quando alguém está a favor de Deus, ter um rosto sombrio ou 

uma aparência assustadora. St. Francis of Assisi  

 Você já reparou a diferença na vida cristã entre trabalho e fruto? Uma máquina 

pode trabalhar; apenas a vida pode desfrutar os frutos. Andrew Murray 

 Fruto é sempre o milagroso, o criado; nunca é o resultado de querer, mas sim o 

crescimento. O fruto do Espírito Santo é um presente de Deus, e apenas Ele 

pode produzi-lo. Aqueles que o obtém sabem pouco comparado ao que a árvore 

conhece de seu fruto. Eles conhecem apenas o poder dEle, à quem sua vida 

depende. Dietrich Bonhoeffer 

 Jesus disse que as ervas daninhas iriam crescer com o trigo até o julgamento, 

então podemos achar bons e maus homens na igreja. Pelos nossos frutos nós 

seremos reconhecidos, não pelo nome que somos chamados. Eu acredito que há 

mais graça em se tornar o trigo do que arrancar as ervas daninhas. Michael 

Flynn 

 Paz é um fruto do Espírito Santo, não o subproduto da riqueza acumulada. Andy 

Stanley 

 Até os frutos do Espírito Santo devem amadurecer, e devemos reconhecer isso, 

para que possamos dar valor e cuidarmos dos frutos. Baltasar Gracián 

 

Perguntas 

 Por que amor, alegria e paz são os primeiros na lista dos frutos do Espírito 

Santo? Como esses frutos são revelados em nossas vidas? Como determinamos quais 

são os frutos? Cabe a nós identificarmos os frutos do Espírito Santo – ou a falta deles – 

na vida de outra pessoa? O que deveríamos almejar em relação aos frutos? Nós 

determinamos quais são os nossos frutos? 

 

Resumo Bíblico 

 Em João 15:1-11 Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e os seus seguidores 

são os ramos. Nós só podemos colher os frutos se permanecermos com Ele. Gálatas 

5:22, 23 lista os frutos do Espírito Santo. 1 Coríntios 13 explica que o princípio mais 

importante é o amor, e que ele nunca falha. “Pois o Reino de Deus não é comida nem 

bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo” Romanos 14:17 NVI. “O fruto da 

luz consiste em toda bondade, justiça e verdade” Efésios 5:9 NVI. Jesus diz que os 

humildes herdarão a terra (Mateus 5:5). 

 

Comentário  
 Um dos principais frutos do Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo nos 

conduz a toda verdade, disse Jesus. Ele é aquele que testemunha a verdade. Ele é a 

inspiração da verdade revelada nas Escrituras. Por que todo esse foco na verdade? 

Porque sem ele continuamos a trabalhar de acordo com premissas defeituosas e 

suposições equivocadas. Nós não enfrentamos a realidade, nós criamos nossa própria 

versão dela. O fruto do Espírito tem um amor pela verdade, mesmo que ela seja 

dolorosa às vezes. Jesus morreu porque era fiel à verdade, não estava disposto a aceitar 



as mentiras do diabo e a maneira fácil de mudar as coisas do jeito que você preferia que 

fosse. Deus valoriza tanto a verdade que estava disposto a morrer ao invés de 

comprometer isso. 

Assim, quando se trata do Espírito Santo, ele sempre afirmará o que é 

verdadeiro, qualquer que seja a situação. Deus é sempre gracioso, mas Ele não aceita 

qualquer manipulação da verdade, porque isso leva a vidas distorcidas. 

 Deus procura os verdadeiros crentes, não os miraculosos, gloriosos, ou 

persuadidos. A razão pela fé é vitalmente importante. Seria por causa das manifestações 

sobrenaturais, ou a presença pessoal convincente, ou a oratória inspiradora? 

 Ou a fé é verdadeira porque é verdadeira, mesmo sem a própria presença de 

Deus que escolhe permanecer invisível enquanto caminha ao nosso lado? 

"O que é a verdade? A verdade é algo tão nobre que, se Deus se desviasse, eu 

poderia manter-me na verdade e deixar Deus partir" Meister Eckhart. 

Nem os frutos do Espírito listados em Gálatas 5:22, 23 tem a ver com o que 

sentimos. O amor, alegria, paz, paciência, bondade, confiança, gentileza e autocontrole 

são reflexos da obra do Espírito Santo dentro de nós, qualquer que seja a nossa situação. 

Tampouco são objetivos em si mesmos para reivindicar - eles são o resultado da 

influência do Espírito. Caso contrário, falar sobre esses assuntos com os outros poderia  

estar parecendo "pretensiosamente piedoso". Finalmente, como nos relacionamos com 

os frutos do Espírito? Nós os buscamos porque queremos possuir esses frutos em nossas 

vidas, ou porque valorizamos esses ideais - ou é porque eles são os frutos naturais para 

conhecer Deus como Ele realmente é e colocar seus princípios em prática em nossas 

vidas? 

 

Comentários de Ellen White 

 Qual é o fruto do Espírito? Melancolia, tristeza, aflição e pranto? Não, não; o 

fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, domínio próprio. Esses dons serão vistos em cada pedra que ajuda a formar o 

templo de Deus. Nem todas as pedras são da mesma dimensão ou formato, mas cada 

pedra tem seu lugar no templo. {RC 549} 

 Que promessa fez nosso Senhor Jesus Cristo a Seus discípulos, para conceder-

lhes consolo em vista de Sua partida? Foi a promessa do Espírito Santo de Deus. A 

divina influência do Espírito Santo devia cooperar com a mente humana e trazer-lhe à 

lembrança tudo o que Cristo havia falado. A grande necessidade deste tempo de perigo 

é o Espírito Santo, pois ele trará ao recebedor, em seu séquito, todas as outras bênçãos. 

A verdade, recebida com fé, transformará o caráter. {CT 766} 

 Mas, de tempos em tempos o Espírito Santo revelará a verdade por meio de Seus 

instrumentos escolhidos; e nenhum homem, nem mesmo um sacerdote ou autoridade 

tem o direito de dizer: Não dareis publicidade às vossas opiniões, porque eu não creio 

nelas. O maravilhoso “Eu” pode tentar derribar os ensinos do Espírito Santo. Por algum 

tempo podem os homens tentar sufocá-los e matá- los; mas isso não tornará o erro 

verdade nem a verdade erro. A mente inventiva dos homens tem adiantado opiniões 

especulativas em vários sentidos, e quando o Espírito Santo deixa a luz brilhar no 

espírito humano, não respeita todos os pontos da aplicação do homem à Palavra. Deus 

impressionou a Seus servos para dizerem a verdade sem tomar em consideração o que 

os homens supunham ser a verdade. {TM 72, 73} 
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