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LIÇÃO 10 
Os Frutos Espirituais 

 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança. Contra estas coisas não há lei” (Gálatas  5:22-23). 
 
“A caridade é sofredora; é benigna; a caridade não é invejosa; a caridade não trata com leviandade; não 
se ensoberbece; não se porta com indecência; não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita 
mal; não folga com a injustiça, mas folga com a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 
A caridade nunca falha ...” (1 Coríntios 13:4-8). 
 
     A ascensão de Jesus foi há quase 2000 anos atrás. Os Seus seguidores exaltam-No como o exemplo 
para todos os cristãos verdadeiros. Alguns, pelo poder do Espírito Santo, desenvolveram um carácter 
tão semelhante ao d’Ele que fizeram as pessoas se lembrarem d’Ele. Quando os conquistadores de 
almas têm testemunhado a respeito d’Ele, os ouvintes têm dito: “Oh, sim, conheço-o, é meu vizinho”. 
Ou: “Sim, conheço-o, trabalha ao meu lado na fábrica”. Até da floresta mais escura a resposta tem 
vindo. “Sim, sim, nós o conhecemos; ele visitava-nos e contava-nos a respeito de Deus”. Estavam a 
falar a respeito de pessoas que tinham permitido que o Espírito Santo produzisse nelas a natureza de 
Jesus. 
     É muito apropriado que consideremos nesta lição final os traços do carácter (ou: características da 
personalidade) de um seguidor verdadeiro de Jesus, e como estes são desenvolvidos no crente pelo 
Espírito Santo que neles habita. O apóstolo Paulo chama-os o fruto do Espírito. As características 
diferentes podem ser resumidas numa só palavra: amor. São os atributos de Deus que são produzidos 
na vida do crente pelo Espírito Santo. Eu gostaria de chamar o fruto do Espírito de expressões do 
carácter cristão. Examine-se a si mesmo à medida que estuda. Outras pessoas podem ver Jesus em si? 
 
Sumário da Lição 
FRUTO EXIGIDO 
FRUTO ANALISADO 
FRUTO GALARDOADO 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar o significado do termo fruto do Espírito baseado em 1 Coríntios 13 e Gálatas 5:22-23. 
2. Declarar porque o fruto é exigido a fim de que a fala, o serviço e o sacrifício sejam eficazes. 
3. Avaliar o seu carácter cristão e determinar o que é necessário para a maturidade cristã.  
4. Ter ardente expectativa dos galardões eternos se deixar o Espírito Santo desenvolver em si a 
    semelhança de Cristo. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude esta lição da mesma maneira que estudou as lições anteriores. Procure e encontrar todos os  
    textos dados das Escrituras, e responda a todas as perguntas do estudo. Dê atenção especial à  
    pergunta da auto-avaliação, a do número 10. 
2. Como pano de fundo para a lição, leia João 15, 1 Coríntios 13, Gálatas 5, e 2 Pedro 1:5-11. 
3. Faça uma revisão da matéria que estudou na Unidade 3 e responda às perguntas do exame da  
    Unidade 3.  
 
Palavra-Chave 
purgando 
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FRUTO EXIGIDO 
Objectivo 1. Seleccionar afirmações verdadeiras que explicam porque o fruto do Espírito é necessário 
na vida do crente. 
 
     Enquanto estudava a Lição 8, provavelmente ficou a indagar a si mesmo porque Paulo escreveu 
acerca dos dons do Espírito nos capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios, e interrompeu a sua discussão com o 
capítulo 13. Achará a resposta a esta pergunta lendo o capítulo 13. Leia os três primeiros versículos. 
Agora, conte todos os pronomes que vê naqueles três versículos. 
     O que Paulo está-nos a dizer é: “Se remover tudo quanto eu tenha dito e tudo quanto eu tenha feito, 
restará ainda o que sou realmente. No momento, o que sou é muito mais importante do que o que 
tenho dito ou o que tenho feito. 
     Conforme vimos na Lição 9, o Espírito Santo vem ajudar-nos a servir Deus. O mais importante 
para mim como pessoa, é que Ele me ajuda a ser o que Deus quer que eu seja. 
     Examinaremos mais de perto o que o apóstolo Paulo diz a respeito do fruto do Espírito, ou do 
carácter cristão. Ao fazermos isto, substituiremos a palavra amor, que ele emprega, com o termo 
carácter cristão. 
 
Na Fala 
Objectivo 2. Reconhecer o que significa ter um carácter cristão para apoiar o seu testemunho. 
 
     Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos para apoiar o meu testemunho, isto não tem 
mais valor do que os gongos barulhentos e os címbalos estridentes de um templo pagão. O meu 
testemunho leva as pessoas a virem para mim em busca de Deus. Mas se a Sua natureza não for vista 
em mim, afastam-se decepcionadas. O meu testemunho não é melhor do que os gongos e címbalos que 
chamam as pessoas aos templos vazios dos pagãos, a minha verdadeira natureza não condiz com o 
meu testemunho. 
     O Espírito Santo entrou no templo do seu corpo e deseja produzir ali o fruto do Espírito. Depois, 
quando testificar daquilo que Deus pode fazer nas vidas daqueles que o recebem, será um exemplo 
vivo do seu testemunho. As pessoas dirão: “Sim, sei como Deus é. Ele é como você”. 
 
1. O que significa ter um carácter cristão para apoiar o seu testemunho? (Escolha uma só resposta). 
a) Significa que tem uma mensagem poderosa que atrairá as pessoas para Cristo independentemente de  
    como viver. 
b) Significa que demonstra o amor de Cristo a todo o tempo, e que as pessoas são atraídas a Cristo por  
    aquilo que é, bem como aquilo que diz. 
 
No Serviço 
Objectivo 3. Completar afirmações que resumem a importância de ser, bem como de fazer. 
 
     Ainda que eu tivesse o dom da profecia, que é o maior de todos os dons de expressão vocal – e 
conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, que seria o mais sublime de todos os dons de revelação 
– e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes – o que é o maior de todos 
os dons de poder – mas não tivesse um carácter cristão, eu, pessoalmente, não seria nada. 
     Não há esforço da parte do apóstolo Paulo para subestimar os dons. Estes são dons do Espírito 
Santo. São a manifestação mais sublime da mente e do poder de Deus que um ser humano pode 
exercer. Serão de grande benefício para as pessoas necessitadas. Os membros da Igreja serão 
edificados. A sabedoria e o conhecimento espirituais serão compartilhados. As montanhas serão 
removidas. Deus será louvado, e eu talvez seja estimado como servo de Deus, possuindo muitos dons. 
Mas se eu não possuir fruto do carácter cristão, consto vazio diante de Deus. 
     Jesus afirmou: “Pelos seus frutos os conhecereis ...” (Mateus 7:16). Acrescentou: “Muitos me dirão 
naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? e em teu nome não expulsámos 
demónios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi, abertamente: Nunca vos 
conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade” (Mateus 7:22-23). 
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     O serviço a Deus, como parte da adoração é o ministério mais sublime que uma pessoa pode 
cumprir. Quando, no entanto, o servo cristão fica em pé diante do seu Mestre, será julgado de acordo 
com aquilo que ele é e galardoado (recompensado) de acordo com aquilo que ele fez                  
(Mateus 24:45-51). 
     Há uma razão para isto. O Espírito Santo está a preparar governantes para o reino vindouro de 
Cristo. Visto que reinarão com Cristo, devem ser como Ele. As posições serão atribuídas na base da 
semelhança a Cristo, e não somente pelo desempenho. Cristo reinará com ceptro de ferro, com tal 
justiça, rectidão e amor. Logo, Ele procurará governantes com motivação cristã pura e com atitudes 
semelhantes às de Cristo (Apocalipse 2:26-27). 
     Os cargos políticos às vezes são conquistados na base das realizações alardeadas e das promessas 
futuras, ao invés do que no carácter piedoso. No reino de Cristo, o que é contará por mais do que 
aquilo que tenha feito. Esta é a mensagem de 1 Coríntios 13. 
     Este facto torna iguais os crentes. O simples membro da Igreja tem a mesma oportunidade para ser 
como Jesus como o mais alto oficial eclesiástico. Os dois possuem o mesmo Espírito Santo no templo 
do seu corpo, e Ele procura produzir neles o fruto do Espírito. 
 
2. Preencha os espaços em branco para completar as seguintes afirmações: 
 
a) Primeiro Coríntios 13 diz que o que nós ______________________________________________ é 
  
    mais importante do que nós _________________________________________________________ 
 
b) Aqueles que querem reinar com Cristo devem ___________________________________________ 
 
c) Jesus disse que seríamos conhecidos por nossos (as) ______________________________________ 
  
    Isto significa que demonstraremos o que somos mediante nosso (a) __________________________ 
 
No Sacrifício 
Objectivo 4. Explicar o relacionamento entre o sacrifício e o evidenciar de um carácter cristão, 
baseado em 1 Coríntios 13:3. 
 
     Ainda que distribuis se toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o 
meu corpo para ser queimado, e não tivesse carácter cristão, nada disso me aproveitaria. 
     Deus ama os pobres. Tiago adverte nos seus escritos que nos últimos dias os ricos chorarão e 
prantearão. Porquê? Por causa do modo que oprimiram os pobres trabalhadores, aos quais não 
pagaram o salário por estes merecidos (Tiago 5:1-4). Deus fica contente quando as riquezas são 
repartidas com os necessitados. Dar aos pobres fica mais perto da manifestação do carácter cristão do 
que falar em prol de Deus, ou exercer outros dons, mas não está à altura do padrão do fruto do 
Espírito. O que der certamente beneficiará os pobres, pelo menos um pouco; mas a sua motivação para 
dar deve advir da natureza de Cristo dentro de si. 
     Quando Paulo fala em entregar o seu corpo às chamas (1 Coríntios 13:3) não sabemos se ele se 
refere ao martírio, ou a algum tipo de abnegação sacrificial em prol de uma causa religiosa, que era 
comum nos seus dias. Seja qual for a causa, estava a dizer, essencialmente: “Ainda que eu me submeta 
à morte mais dolorosa possível para demonstrar a minha dedicação religiosa, se eu não possuir o fruto 
do Espírito, o carácter cristão, nada disso me aproveitaria”. 
 
3. Qual é o padrão do fruto do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Quando é que o contribuir aos pobres, ou o sacrifício de si mesmo, são aceitáveis ou  agradáveis a 
Deus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
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5. Porque, suporia, o apóstolo Paulo deu a ilustração de dar o corpo para ser queimado, no sentido de 
enfatizar a importância de possuir o fruto do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Circule a letra que antecede as afirmações VERDADEIRAS que explicam porque o fruto do 
Espírito é necessário na vida do cristão.  
a) O apóstolo Paulo indicou que aquilo que sou é mais importante do que aquilo que digo ou faço. 
b) Falar em línguas tem pouco valor, ou nenhum, quando é comparado corno fruto espiritual. 
c) Se eu não tiver o carácter de Cristo, tudo quanto eu fizer está sem sentido. 
d) As pessoas serão atraídas a Cristo mais por aquilo que digo do que por aquilo que sou.  
e) Posso possuir todos os dons do Espírito e ainda não ser nada. 
f) Se eu não quiser comparecer vazio diante de Deus, devo possuir o fruto do Espírito. 
g) Jesus disse que reconheceremos os Seus discípulos pelos seus dons. 
h) A nossa posição futura no reino de Deus será baseada na nossa semelhança a Cristo. 
 

O FRUTO ANALISADO 
 
Definição 
Objectivo 5. Identificar palavras que reflectem aquilo que o amor é ou faz. 
 
     Não há dúvida quanto a isto: o carácter cristão é vital. Mas o que é, e como poderei saber se o 
possuo? Os versículos com que começamos esta lição nos oferecem a resposta. Neles, encontramos os 
vários aspectos do carácter cristão, ou o fruto do Espírito. Enquanto os estudar, pergunte a si mesmo se 
possui estes atributos de Cristo. 
 
7. Escreva os nove frutos do Espírito citados em Gálatas 5:22-23. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O carácter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito, que é resumido no amor. Do amor 
surgem todos os outros atributos de Deus que são desenvolvidos no crente pelo Espírito Santo que nele 
habita. É por isso que 1 Coríntios 13:4-8 pode ser chamado o padrão de medida divino para um cristão 
verdadeiro. 
     A palavra caridade ou amor neste texto das Escrituras é a tradução da palavra grega ágape. Este é 
um amor que flúi directamente de Deus: “... o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo 
Espírito Santo que nos foi dado” (Romanos 5:5). É um amor de tamanha profundidade que levou Deus a 
dar o Seu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados (João 3:16). É o amor de Jesus por nós: 
“Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos         
(1 João 3:16); veja também João 15:2-13. 
     Parafraseamos aqui o que certo estudioso da Bíblia, A. T. Pierson, diz a cerca do amor e do fruto do 
Espírito: 
 
“O amor: O gozo é o amor que se regozija, a paz é o amor no repouso confiante, a longanimidade 
(paciência) é o amor na provação, a benignidade é o amor no convívio, a bondade é o amor em acção, 
a fé (fidelidade) é o amor em perseverança, a mansidão é o amor em treinamento, a temperança (auto-
controle) é o amor na disciplina”. 
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     Se possuir este tipo de amor, que é o carácter cristão verdadeiro, está paciente (1 Coríntios 13:4-7). 
O que seja que for que tiver de suportar, não perderá o controle, nem dirá coisas das quais terá de se 
arrepender mais tarde. 
Será bondoso com aqueles que lhe causam injúrias. 
Não invejará as posições ou as posses dos outros, mas ficará satisfeito com aquilo que Deus lhe deu. 
Não se jactará das suas próprias realizações, mas deixará que os lábios doutra pessoa falem o seu 
louvor, e, então, dará a Deus a glória. 
Não será orgulhoso, porque sabe que tudo quanto tem é um dom de Deus, e o que fizer será feito pela 
Sua força. 
Não será descortês. O cristão verdadeiro trata todas as pessoas com respeito independentemente da 
posição ou categoria que ela tem na vida. 
Não procurará os seus próprios interesses, mas, pelo contrário, considerará Deus em primeiro lugar e 
os outros antes de si mesmo. 
Não ficará magoado ou facilmente irado, mas praticará a qualidade de ser passível ao ser ofendido. 
Não manterá um registo de males cometidos contra si, mas sempre perdoará com rapidez. 
Não se deleitará com a iniquidade de qualquer tipo, mas lembrar-se-á de como Cristo estava disposto 
a sofrer por nós por causa disto. 
Regozijar-se-á com a verdade. Sempre protegerá o que é certo. 
Sempre confiará e crerá naquilo que é verdadeiro. Sempre esperará naquilo que Deus prometeu. 
Sempre perseverará (ficará firme), suportando tudo quanto for necessário até que a fé torne-se visível 
– até que aquilo que espera torne-se realidade. 
 
8. Circule a letra que antecede definições daquilo que o amor é ou faz. 
a) Auto-controle     
b) Procura os seus interesses    
c) Sofredor (abnegado)     
d) Manso      
e) Humilde       
f) Grosseiro      
g) Paciente      
h) Regozija-se sempre     
i) Pacifico 
j) Invejoso 
l) Irrita-se facilment 
m) Persevera 
n) Protebge a verdade 
o) Orgulhoso 
p) Esperançoso 
q) Bondoso 
 
Aplicação 
Objectivo 6. Aplicar o fruto do Espírito conforme é revelado na vida de Cristo, à maneira como é 
revelado na sua própria vida. 
 
     Posso imaginar você a dizer:”Quem mesmo pode ficar à altura de um padrão como aquele?” Na 
realidade, só uma pessoa o fez. O Seu nome é Jesus. Pode colocar o nome d’Ele antes de cada um 
destes traços de carácter, que se encaixa com perfeição! Jesus não pede da nossa parte coisa alguma 
que Ele mesmo não fez, e Ele fê-lo no poder do mesmo Espírito Santo que habita em nós. 
     Cristo é o nosso exemplo. Não é possível imitá-Lo ou copiá-Lo nas nossas forças exclusivamente. 
Devemos permitir que sejamos moldados à Sua imagem pelo Espírito Santo. Somos participantes da 
Sua natureza (2 Pedro 1:4). O ponto até o qual participamos determinará quão perto chegamos à 
medida de uma pessoa perfeita em Cristo. 
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9. Aqui há alguns exemplos da natureza divina de Cristo manifestados na Sua vida na terra. Combine 
cada passagem das Escrituras (à esquerda) com o fruto do Espírito que ilustra (à direita). Leia cada 
passagem das Escrituras cuidadosamente. 
 
_____ a) João 14:27    1. Amor 
 
_____ b) Isaías 53:7    2. Gozo 
 
_____ c) Hebreus 4:15    3. Paz 
  
_____ d) 2 Pedro 3:9    4. Longanimidade  
  
_____ e) Lucas 22:42    5. Benignidade  
 
_____ f) 1 João 3:16    6. Bondade 
  
_____ g) Mateus 4:1-11    7. Fé 
 
_____ h) Isaías 53:8-9    8. Mansidão 
 
_____ i) João 8:3-11    9. Temperança 
  
_____ j) Hebreus 12:2  
 
_____ l) Actos 10:38 
  
_____ m) Mateus 18:21-22 
 
     Agora, examinemos a nós mesmos. A maioria de nós é um pouco como um dos alunos que fez a 
nossa escola bíblica. Rui realmente não gostava das provas. Suspirava e gemia, e raras vezes respondia 
a todas as perguntas. Em certa ocasião, deixou todas as provas em branco, e escreveu, atravessando a 
parte debaixo da página: “Cristo é a resposta”. Mas a professora estava à altura da situação, escreveu, 
atravessando a parte de cima da página. “Cristo nota 10. Rui nota O”. 
     Talvez isto seja divertido, mas tem algo a ver com o dia do nosso exame final. Sei que a nota de 
Cristo pelo seu carácter cristão é 100, mas certamente quero que a minha nota seja melhor do que 
aquela de Rui, e você? 
     Paulo diz-nos que seremos julgados por Jesus, segundo o seu evangelho (Romanos 2:16). Talvez   
1 Coríntios 13 seja exactamente a passagem que será usada no tribunal de Cristo como base para 
escolher aqueles que terão posições de responsabilidade no Seu reino vindouro. Esta definição do fruto 
do Espírito que Paulo nos deu pode ser uma “auto-avaliação” que podemos estudar tantas vezes 
quanto queremos para nos preparar para a nossa prova final. 
     Tudo quanto Deus requer no carácter cristão é citado nestas passagens das Escrituras que 
estudámos como fruto do Espírito. Todos são atributos de Deus, os traços do Seu carácter. Não pode 
produzi-los sozinho – deve permitir que cresçam do seu relacionamento pessoal com o Espírito Santo. 
Ele produzirá estes frutos em si. 
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10. Faça um gráfico semelhante ao exemplo dado abaixo, e enumere todos os frutos do Espírito de 
Gálatas 5:22-23 e 1 Coríntios 13. Registe o seu próprio progresso em desenvolver cada um destes 
frutos. Peça que o Espírito Santo produza em si a medida de Jesus Cristo. Qual padrão atingiu? 
 

Posso ver este fruto na minha vida: 

FRUTO 
Nunca Raras 

vezes 
Algumas 

vezes 
Frequentemente Usualmente Sempre 

Caridade       

Gozo, etc       
 
FRUTO GALARDOADO 
Objectivo 7. Afirmar três galardões da frutificação, e citar um texto das Escrituras para apoiar cada 
um deles. 
 
     Tempo houve em que eu era adolescente, mas agora sou avô. Pode acreditar que houve muitas 
experiências de aprendizagem entre as duas etapas. Algumas foram agradáveis, e algumas não foram 
tão agradáveis, mas todas eram necessárias. 
     “Necessárias para quê?” talvez pergunte. Ora, se fossem necessárias somente para esta vida, até a 
hora em que eu estaria pronto para viver, a vida teria chegado ao fim! Não, o Espírito Santo está a 
preparar-me para uma coisa mais importante no futuro próximo – algo maior do que eu possa sequer 
imaginar! O fruto do Espírito, o meu carácter cristão, está a ser desenvolvido em mim pelo Espírito 
Santo para o meu lugar na eternidade! 
     Olhemos os seis últimos versículos de 1 Coríntios 13 e notemos alguns benefícios eternos. 
 
É Eterno 
 
     O carácter cristão é a única parte da eternidade que pode possuir bem agora. Tudo o mais termina: 
“... mas, havendo profecias, serão aniquiladas; havendo línguas, cessarão; havendo ciência, desa-
parecerá” (8). 
     As profecias já não serão necessárias quando virmos Jesus, então terminarão. Serão meras 
lembranças depois de terem sido cumpridas.  
     As línguas, tanto as conhecidas quanto as desconhecidas, serão silenciadas quando um tipo de 
comunicação muito superior tornar-se possível mediante o Espírito. Já não haverá barreiras 
linguísticas.  
     Os conhecimentos limitados que possuímos passará, porque a profecia, as línguas e o conhecimento 
actual são, na melhor das hipóteses, somente revelações parciais de Deus para esta vida presente. 
Permanecerá somente o estado do nosso desenvolvimento de carácter conforme é no fim desta vida. O 
amor nunca falha permanecerá. O carácter cristão é eterno (1 Coríntios 13:8, 13). 
 
11. (Escolha a melhor resposta). A razão porque não precisamos das línguas, da profecia, e do 
conhecimento limitado no reino eterno de Cristo é que: 
a) quando estivermos na Sua presença, já não precisaremos destas revelações parciais, porque O  
    veremos e O conheceremos como Ele é. 
b) não teremos necessidade alguma de comunicação no Seu reino. 
c) quando reinarmos com Ele, não teremos mais necessidade do poder do Espírito Santo operando em  
    nós. 
 
Traz a Maturidade 
 
     Começamos a nossa vida no Espírito com o novo nascimento, conforme vimos nas lições 
anteriores. Depois, à medida que somos alimentados na Palavra sob os cuidados vigilantes do Espírito 
Santo, crescemos pela instrução e pela experiência.  
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     Todos nós somos filhos de Deus em várias etapas de maturidade espiritual, uma vez que tenhamos 
experimentado o novo nascimento. O tempo que cada um de nós tem como cristão, no entanto, tem 
pouca coisa a ver com o estado da nossa maturidade cristã. 
     O Espírito Santo pode produzir o fruto do carácter cristão na nossa vida só à medida que 
cooperamos com Ele. Alguns crentes cheios do Espírito passam alguns anos a aprender apenas umas 
poucas lições. As línguas, a profecia, e até mesmo o conhecimento são úteis, e são dons maravilhosos 
do Espírito Santo, mas a sua presença na nossa vida nem sempre é uma indicação da nossa maturidade 
cristã. A medida da nossa maturidade em Deus, conforme já vimos, depende de quão bem temos 
permitido que o Espírito Santo produza os traços do carácter de Jesus nas nossas vidas. 
 
12. Leia João 15:1-5. Estas são as palavras de Jesus. Quais condições Ele lhe dá para frutificar? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Permanecer em Cristo envolve a união com Ele (vv. 1-2); a limpeza ou a poda (disciplina) pelo Pai 
(v. 2); e a frutificação (v. 5). Estas são as condições da frutificação. 
 
13. Em 2 Pedro 1:5-8 achamos o processo para a cultivação dos frutos do Espírito. Complete o gráfico 
abaixo escrevendo a progressão que Pedro nos exorta a seguir ao desenvolver a  maturidade cristã. 
Note onde tudo termina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pedro continua, dizendo: “Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão 
ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, aquele em quem não há 
estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos 
pecados” (2 Pedro 1:8-9). 
 
Traz a Plenitude 
 
     Quando finalmente parecermos diante de Jesus, o nosso exemplo, saberemos como deveria ser um 
cristão plenamente desenvolvido. Conforme, disse o apóstolo Paulo: “Porque, agora, vemos por 
espelho, em enigma, mas, então, veremos face a face ...” (1 Coríntios 13:12). Agora, é como olhar num 
espelho embaçado, mas então nos veremos conforme Deus nos vê. Agora, temos a fé para nos ajudar, 
e a esperança para nos estimular, mas estas não são eternas. As duas tornar-se-ão claras quando virmos 
Jesus. 
     A única maneira de experimentar a plenitude do nosso galardão é produzir o fruto do Espírito na 
nossa vida. Conforme Pedro nos faz lembrar: “Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a 
vossa vocação e eleição; porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis; porque assim vos será 
amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo”                    
(2 Pedro 1:10-11). 
 
14. Afirme três galardões da frutificação conforme o nosso estudo das últimas páginas, e cite um texto 
das Escrituras para apoiar cada um. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

Fé 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA. Circule a letra que antecede a melhor resposta a cada pergunta. 
 
1. O termo fruto do Espírito refere-se a  
a) dons espirituais. 
b) profecia e sacrifício. 
c) a semelhança a Cristo. 
 
2. As características do fruto espiritual são desenvolvidas no crente:  
a) pelo Espírito Santo. 
b) pela instrução e a experiência. 
c) pelos seus próprios esforços de ser como Jesus. 
 
3. A parte do crente em desenvolver o carácter cristão é:  
a) procurar imitar ou copiar pastores. 
b) viver conforme a lei. 
c) permitir que o Espírito Santo desenvolva o fruto nele. 
 
4. O fruto do Espírito, ou o carácter cristão, pode ser melhor resumido pela palavra:  
a) ágape (amor).   
b) serviço. 
c) fé. 
d) testemunho  
 
5. Qual destes é o mais importante para mim como crente?  
a) O que digo.   
b) O que sou. 
c) O que faço. 
d) O que sinto. 
 
6. Posso ter todos os dons do Espírito e ainda não ter nada a não ser que eu também tenha: 
a) poder. 
b) línguas. 
c) revelação da parte de Deus. 
d) amor. 
 
7. No reino de Deus, as posições daqueles que reinam com Cristo serão baseadas em seu/sua: 
a) desempenho passado somente. 
b) desejos. 
c) semelhança a Cristo. 
d) experiência na adoração. 
 
8. O auto-controle é o amor em: 
a) acção. 
b) disciplina. 
c) tentação. 
d) convívio. 
 
9. A única coisa que permanecerá na eternidade é: 
a) esperança. 
b) profecia. 
c) fé. 
d) carácter cristão. 
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10. O processo para cultivar o fruto do Espírito citado em 2 Pedro 1:5-8, começa e termina com as 
      palavras: 
a) Fé – auto-controle. 
b) Bondade – piedade. 
c) Fé – amor. 
d) Amor – perseverança 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. Deve ter circulado todas as outras letras menos b), f), j), l), e o). 
 
1. b) Significa que demonstra o amor de Cristo todo o tempo, e que as pessoas são atraídas a Cristo por 
aquilo que é bem como por aquilo que diz. 
 
9. É desta maneira que os combinei: 
a) 3. Paz   
b) 8. Mansidão  
c) 9. Temperança  
d) 2. Gozo  
e) 7. Fé 
f) 1. Amor 
g) 9. auto-controle 
h) 6. Bondade 
i) 5. Benignidade  
j) 2. Gozo 
l) 6. Bondade  
m) 4. Paciência 
 
2. a) somos, fazemos. 
    b) ser como Ele. 
    c) frutos, carácter cristão. 
 
10. Sua resposta. 
 
3. O amor, ou o carácter cristão. 
 
11. a) quando estivermos na Sua presença, já não precisaremos destas revelações parciais. 
 
4. Quando é feito com o tipo de amor que Cristo tem por nós. 
 
12. A fim de frutificar, deve permanecer n’Ele. 
 
5. A sua resposta. Eu diria que ele queria impressionar-nos com o facto de que demonstrar o amor, 
conforme Cristo demonstra, revela que esta é a única coisa que contará na eternidade. Ele usou o 
sacrifício de Si mesmo como o acto mais extremo que uma pessoa pode fazer, para demonstrar que 
aquilo que somos é mais importante. 
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13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. a) Verdadeira 
    b) Falsa 
    c) Verdadeira 
    d) Falsa 
    e) Verdadeira 
    f) Verdadeira 
    g) Falsa 
    h) Verdadeira 
 
14. O fruto espiritual, ou o amor, é eterno (intemporal): l Coríntios 13:8, 13.  
    Traz a maturidade cristã, ou a semelhança a Cristo: 2 Pedro 1:8.  
    Traz a plenitude: 2 Pedro 1:10-11. 
 
7. Amor (caridade), gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé (fidelidade), mansidão, 
temperança (auto-controle). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fé 

Virtude  
 

(bondade) 

Ciência 

Temperança 

 

Paciência 

 
 

Piedade 

 

Amor fraternal 

Caridade 
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