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"Assim

resplandeça a

vossa luz diante

dos homens, para

que vejam as

vossas boas obras

e glorifiquem a

vosso Pai, que está

nos céus."

Mt 5.16

Uma das

evidências de que

estamos vivendo

uma vida dirigida

pelo Espírito Santo

é a presença do

Fruto do Espírito.

✔ Perceber a
importância do
relacionamento
com Deus

✔ Compreender
que precisamos
nos relacionar
com o próximo;

✔ Ser capaz de
dominar o
próprio espírito.

VERSÍCULO DO DIA VERDADE APLICADA OBJETIVOS DA LIÇÃO

Lição – 06 REPRESENTAÇÕES

DO ESPÍRITO SANTO

MOMENTO DE ORAÇÃO

Oremos para
que venhamos

produzir o Fruto
do Espírito

Santo,
evidenciando a

presença de
Deus em nós.

🙏

Texto de Referência:  Gl 5. 22 -24



TEXTO
Gl 5. 22 - 24

22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,
bondade, fidelidade,

23. Mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.

24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas
paixões e os seus desejos.



INTRODUÇÃO

Jesus chegou a dizer que,

através dos frutos, é que se

conhece a árvore. A nossa vida

de intimidade com o Espírito

Santo reverbera em fruto, fruto

este que molda o nosso caráter

e irradia a glória de Deus no

mundo.



PONTO-CHAVE

"O fruto produzido pelos

cristãos demonstra o seu

grau de intimidade e

comprometimento com o

Espírito Santo".



 1 - RELACIONANDO-SE COM DEUS

O cristão precisa desenvolver sua
vida com o Espírito Santo. Este

exercício precisa ser diário,
cultivando uma vida de oração, jejum
e de leitura das Escrituras. Somente

assim é que seremos capazes de
frutificar, como nos recomenda a

Palavra (Jo 15.16).



1.1. Tendo o sentimento de Cristo 1.2. Vivendo a completa alegria

1 - RELACIONANDO-SE COM DEUS

O Apóstolo Paulo recomendou aos

irmãos primitivos a ter o mesmo

sentimento que houve em Cristo

Jesus (Fp 2.5). Este objetivo será

alcançado se deixarmos o Espírito

Santo dirigir a nossa vida,

principalmente nossas emoções e

sentimentos.

Quando o Apóstolo Paulo fala do

gozo como fruto do Espírito, está se

referindo à uma alegria acima das

circunstâncias. Paulo se alegrava

nas tribulações da vida e cantava

nos momentos mais adversos, pois

sua comunhão com o Espírito Santo

trazia gozo em sua alma.



REFLETINDO

O amor cristão é um exercício
da personalidade total; é um

estado não somente de coração,
mas também da mente; faz

parte dos sentimentos,
emoções e da vontade"

Willlam Barclay.

s



2 - RELACIONANDO-SE COM O PRÓXIMO

Jesus abordou a necessidade de amar o

próximo, como amamos a nós mesmos

(Mt 22.37). Viver em sociedade e nos

relacionar de maneira interpessoal não é

fácil, mas, quando deixamos Deus

dominar a nossa vida, somos desafiados

a avançar; ultrapassando obstáculos

todos os dias.



2.2. A benignidade revelada no perdão

2 - RELACIONANDO-SE COM O PRÓXIMO

Fomos alcançados com o amor

sacrificial, e com este amor

recebido de Deus temos que

impactar a vida das pessoas. Como

discípulos de Jesus, necessitamos amar

as pessoas independente de sua classe

social, opção religiosa e etc. Se pregamos

sobre o amor, faz-se necessário vivê-lo.

Talvez, um dos maiores desafios dentro da

vida cristã seja a questão do perdão, pois

implica em renunciar o nosso "EU" e deixar

que o amor de Deus cause efeito em nossa

vida. Perdoar é muito mais que uma

atitude, é exercitar a benignidade de

Deus, levando-nos a agir como Jesus

agiria.

2.1. Exalando o amor de Cristo



3 - RELACIONANDO-SE CONSIGO MESMO

Não é tarefa fácil conectar-se com o

nosso próprio "EU", mas há fruto

gerado pelo Espírito Santo em nossa

vida que diz respeito a maneira como

lidamos com nossos impulsos. E

imprescindível que sejamos

transformados pelo Espírito Santo,

que nos molda conforme a luz da

Palavra de Deus.



3 - RELACIONANDO-SE CONSIGO MESMO

Este fruto precisa ser muito exercitado,

pois vivemos numa época marcada pelo

imediatismo. Atualmente, encontramos

pessoas estressadas e desenvolvendo

inúmeras doenças psicossomáticas,

justamente por não saberem esperar. Se

quisermos viver em paz, com amor e alegria,

precisamos cuidar de nossas emoções e

deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas

deficiências.

A convivência com o Espírito Santo gera em

nós a temperança, que faz parte do Fruto do

Espírito. A temperança é uma virtude que só

existe nas pessoas em quem Cristo

realmente habita nos corações; fazendo-os

viver uma vida sob o domínio do Espírito

Santo. A Bíblia nos recomenda:

"Andai em Espírito e não cumprireis

a concupiscência da carne" (Gl 5.16).

3.1. Sendo longânimo 3.2. Buscando a temperança



Fonte: Revista Betel Conectar+, Lição 11  3° Tri, 2022.

Uma vida em comunhão com

Deus através de Seu Espírito

nos faz gerar o Fruto citado

por Paulo, pois Suas virtudes

estão interligadas entre si, de

modo que é impossível uma

existir sem as demais.

CONCLUSÃO
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