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LIÇÃO 1 
Carácter Cristão: O Fruto Do Espírito 

 
     Num dos seus diálogos finais com os seus discípulos, Jesus referiu-se à importância da produção de 
fruto espiritual. Ele disse-lhes: 
 
“Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador... Eu sou a videira, vós as varas; quem está em mim, 
e eu nele, esse dá muito fruto; porque, sem mim, nada podeis fazer” (João 15:1, 5). 
 
     Jesus usou a analogia da videira para ensinar acerca do relacionamento que, necessariamente, deve 
haver entre o Espírito Santo e o crente, de tal modo que o carácter de Cristo possa ser produzido nele. 
O Espírito Santo produz em nós o fruto espiritual, à medida que nos entregamos a Ele. O fruto do 
Espírito é o carácter de Cristo produzido em nós, de tal maneira que possamos mostrar ao mundo 
como Ele é. 
     Numa videira, os ramos dependem do tronco para receber vida; e a videira, por sua vez, precisa dos 
ramos, para produzir frutos. Jesus disse aos Seus discípulos que Ele viera a este mundo para mostrar 
aos homens como é Deus o Pai. E também disse que quando se fosse deste mundo, enviaria o Espírito 
Santo para estar com eles e os ajudar. O Espírito teria de revelar Jesus para eles. Assim como Jesus 
tomou um corpo humano para revelar o Pai ao mundo, assim também o Espírito eterno vem habitar no 
crente, para revelar Cristo ao mundo. O apóstolo Paulo escreveu aos crentes de Corinto: “Ou não 
sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que 
não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço; glorificai, pois, a Deus, no vosso 
corpo...” (1 Coríntios 6:19-20). 
     Nesta lição, estudaremos o que a Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito, que é o carácter cristão, e 
como o mesmo é produzido nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, para que possamos honrar 
a Deus. 

 
Sumário da Lição 
O FRUTO IDENTIFICADO 
     Um Carácter Parecido com o de Cristo 
     Uma Nova Natureza 
O FRUTO ILUSTRADO 
     A Videira e os Seus Ramos 
     Condições para Produzir Fruto 
O FRUTO EXIGIDO 
     A Necessidade do Crente Produzir Fruto Espiritual 
     O Propósito da Produção de Fruto Espiritual 
O FRUTO PRODUZIDO 
     Uma Colheita Abundante 
     Um Caminho Mais Excelente 
 

Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Dar um exemplo prático e um exemplo espiritual do principio da produção de fruto do Espírito. 
2. Enumerar o fruto do Espírito e explicar o seu relacionamento com o carácter de Cristo. 
3. Descrever as condições da produção de fruto espiritual e os resultados para quem não o produz. 
4. Reconhecer a importância da produção de fruto espiritual e desejar o fruto do Espírito Santo na sua 
    vida. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Leia cuidadosamente a introdução ao curso, antes de iniciar esta lição e estude também os 
    objectivos do curso. 
2. Leia cuidadosamente as duas primeiras páginas desta lição, incluindo os parágrafos iniciais, o 
    sumário da lição e os objectivos da lição. Leia também os objectivos práticos, que aparecem no 
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    decurso da lição. Esses objectivos mostram o que será capaz de fazer, após estudar a lição. As  
    perguntas de estudo e o auto teste estão baseados nestes objectivos. 
3. É importante que saiba o significado das palavras-chave indicadas no começo de cada lição. 
    Antes de iniciar a lição, saiba o significado de cada palavra-chave que desconhece, examinando-a  
    no glossário, no fim deste guia de estudo. Examine esse glossário todas as vezes que for necessário,  
    enquanto estiver a estudar. 
4. Como texto para esta lição, leia os textos de João 15 e Gálatas 5. Estude o desenvolvimento da 
    lição. Procure e leia todos os versículos nela mencionados. Responda às perguntas de estudo e 
    verifique as suas respostas, comparando-as com as que aparecem no fim da lição. Use um caderno 
    de notas em separado, para escrever nele as suas respostas mais compridas. 
5. Terminada a lição, responda as perguntas do auto teste. Verifique as suas respostas, comparando-as 
    com aquelas que damos no fim deste guia de estudos. 

 
Palavras-Chave 
Asseverar 
Deletérios 
Enxertar 
 

O FRUTO IDENTIFICADO 
 
Um Carácter Parecido com o de Cristo 
Objectivo 1. Seleccionar um exemplo do princípio da produção de fruto espiritual. 
 
     O princípio da produção de fruto espiritual é-nos revelado no primeiro capítulo do livro de Génesis: 
“E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a 
sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra...” (Génesis 1:11). Notemos que cada espécie vegetal 
tinha de produzir fruto segundo a sua espécie. 
     A produção de fruto espiritual, pois, segue esse mesmo princípio. João Baptista, o arauto do 
Messias, exigia da parte dos seus convertidos: “Produzi pois, frutos dignos de arrependimento”   
(Mateus 3:8). Em João 15:1-16, Jesus enfatizou esse mesmo princípio, ao deixar claro para os Seus 
seguidores, que, para eles desenvolverem e manterem a vida espiritual, devem exibir fruto abundante 
para Deus. 
     Sobre qual tipo de fruto Jesus estava a falar? A resposta é dada por Paulo. 

 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, 
temperança” (Gálatas 5:22). 
 
     Noutras palavras, o fruto do Espírito é o carácter formado de modo a se identificar com o carácter 
de Cristo: um carácter que revela como é Jesus. É a expressão externa da santa natureza de Deus, 
manifestada no crente. É, na realidade, o desenvolvimento da vida de Cristo no crente. 
 
1. Que frase exemplifica o principio da produção de fruto? 
a) Uma figueira produz folhas. 
b) Uma pessoa cheia do Espírito produz a ira. 
c) Uma laranjeira produz laranjas. 
 
Uma Nova Natureza 
Objectivo 2. Fazer uma lista comparativa das obras da carne com o fruto do Espírito. 
     O texto de Gálatas 5:16-26 descreve o conflito espiritual que há entre a natureza pecaminosa e a 
natureza divina. O conflito é o seguinte: “Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a 
carne; e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o quereis” (Gálatas 5:17). A palavra “contra” 
significa “oposto em carácter”. 
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     Quando o crente não dá lugar ao controle do Espírito Santo, torna-se incapaz de resistir aos desejos 
da sua natureza pecaminosa. Porém, quando o Espírito Santo controla o crente, este torna-se como um 
solo fértil, onde o Espírito pode produzir o Seu fruto. Pelo poder do Espírito, o crente torna-se capaz 
de dominar os seus desejos da carne, vivendo de modo a ter uma vida frutífera, de abundância 
espiritual. 
     Para sermos vencedores nesse conflito espiritual, o segredo consiste em andar no Espírito. “E os 
que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, 
andemos também no Espírito” (Gálatas 5:24-25). Como é que podemos fazer isso? Dando ouvidos à voz 
do Espírito, seguindo as Suas orientações, obedecendo as Suas ordens, confiando n’Ele e dependendo 
d’Ele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
     Para demonstrar quão profundo é o contraste entre os actos da natureza pecaminosa e os do fruto do 
Espírito, Paulo enumerou as características de ambos no mesmo capítulo (Gálatas 5). Enquanto o 
Espírito Santo estiver no controle, habitando no crente e conferindo-lhe poder, Ele irá naturalmente 
manifestando o Seu fruto na vida desse crente (ver Romanos 8:5-10). De semelhante modo, a natureza 
pecaminosa do incrédulo produz nele as suas obras. Pode ver aqui o princípio da produção de fruto? O 
crente e o incrédulo produzem, cada qual, um fruto segundo a sua espécie. Lemos, em João 14:16-17, 
as palavras de Jesus aos seus discípulos: “E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que 
fique convosco para sempre; o Espírito de verdade...”. A palavra que nesta passagem é traduzida por 
“outro”, no original grego significa outro da mesma espécie. Portanto, o Espírito Santo é pessoa da 
mesma espécie que o Senhor Jesus. Faz parte da natureza do Espírito Santo produzir no crente um 
carácter parecido com o de Cristo. E faz parte da natureza da carne pecaminosa produzir a iniquidade. 
 
2. A seguir enumere as obras da carne e as partes do fruto do Espírito em duas colunas, baseado  em 
Gálatas 5:19-23: 
 

A Velha Natureza 
(Obras da Carne) 

A Nova Natureza 
(Frutos do Espírito) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 Como Andar no Espírito: 

Ouvindo-O 
Seguindo-O 
Obedecendo-Lhe 
Confiando n’Ele 
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3. Quinze diferentes obras da carne são enumeradas em Gálatas 5. Listas semelhantes encontram-se 
em Romanos 1:29-31; Romanos 3:12-18; Marcos 7:22-23 e Efésios 4:17-22. Acrescente quaisquer 
outras obras mencionadas nesses textos à sua lista de obras da carne em  cima. 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
     A Palavra de Deus declara de modo absoluto que “... os que cometem tais coisas não herdarão o 
reino de Deus” (Gálatas 5:21). Essas obras da carne são características do pecado. “Ora, se eu faço o que 
não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim” (Romanos 7:20). 
 
4. Leia os textos de 1 Coríntios 13:4-7 e 2 Pedro 1:5-7. Essas passagens fornecem-nos mais qualidades 
da nova natureza, produzidas no crente pelo Espírito Santo. Acrescente à sua lista dos aspectos do 
fruto do Espírito, quaisquer qualidades que ainda não foram indicadas, mas que são mencionadas nas 
Escrituras Sagradas. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     A Palavra de Deus mostra claramente a recompensa para aqueles que permitem que o Espírito 
Santo produza neles as características de Cristo. Em 2 Pedro 1 vemos a necessidade de 
desenvolvermos a devida dimensão espiritual na nossa vida. Juntamente com esse desenvolvimento 
vem a maturidade e a estabilidade, que capacitam a pessoa a viver acima da nossa antiga e pecaminosa 
natureza. Pedro afirma: “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). 

 
5. Preencha os espaços em branco, com base no princípio da produção de fruto espiritual: 
 
a) Uma pessoa que está a ser impelida pelos desejos da sua velha natureza produzirá características  

que são as _______________________________________-da _______________________________ 

b) A pessoa controlada pelo Espírito manifestará as características que são o ____________________ 
 
_________________________________-do, _____________________________________________ 
 
porque ela está a ser _________________________________________________ pelo Espírito Santo. 
 
c) O fruto do Espírito é o desenvolvimento de um __________________________________________ 
 
parecido com o de Cristo. 
 
     Um fruto é uma coisa viva. Se entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo, Ele produzirá 
infalivelmente, em si o fruto do Espírito, numa colheita contínua e abundante. Como crente que é, toda 
a beleza genuína e duradoura de carácter, que adorna a sua vida interna e externamente – o que 
chamamos de semelhança com Cristo – é realização do Espírito Santo – “... até que Cristo seja formado 
em vós” (Gálatas 4:19). 
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O FRUTO ILUSTRADO 
 
A Videira e os Seus Ramos 
Objectivo 3. Identificar afirmações verdadeiras acerca do que Cristo ensinou a respeito da videira e 
dos seus ramos. 
 
     Na passagem de João 15:1-17, Jesus usou a videira e os seus ramos para retratar o tipo de 
relacionamento que deve existir entre Ele e o crente, para que o crente produza fruto espiritual. Não é 
preciso que alguém seja jardineiro para perceber que, o que realmente é importante numa videira é a 
qualidade das uvas que ela produz. Isto pode ser visto na maneira como Jesus falou sobre os ramos da 
videira: 
 
1. Há ramos que não produzem fruto – esses são cortados da videira! (João 15:2). O propósito do 
ramo da videira é produzir fruto. Se algum ramo não produz fruto, não tem qualquer utilidade para o 
agricultor que cuida da vinha, devendo ser cortado. Um triste exemplo desse tipo de julgamento 
encontra-se na história da nação de Israel. Israel tinha por finalidade ser a videira de Deus, reflectindo 
o amor, a misericórdia, a bondade e a glória de Deus entre as nações. Porém, a nação de Israel falhou e 
seguiu-se o seu julgamento. Eis o que Deus disse sobre o fracasso de Israel como Sua videira: 

 
“Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? e como, esperando eu que 
desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei-de fazer à minha 
vinha: tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto; derribarei a sua parede, para que seja pisada; e a 
tornarei em deserto...” (Isaías 5:4-6) (ver também Romanos 11:21). 
 
6. Essa passagem bíblica mostra-nos que, ao contrário de produzir o esperado fruto, de acordo com o 
princípio da produção de fruto, a nação de Israel estava a produzir: 
a) Fruto de um tipo contrário ao que se esperava. 
b) Nenhum fruto. 
c) Principalmente fruto bom. 
 
7. Como resultado disso, a nação de Israel foi  
a) protegida por Deus. 
b) desprotegida por Deus. 
c) capaz de conduzir outras nações a Deus. 
 
2. Há ramos que não permanecem ligados à videira – são lançados no fogo e são queimados. “... não 
pode dar fruto, se não estiver na videira…” (João 15:4). É impossível que esses ramos produzam fruto, 
visto que não fazem parte da videira. 
     Já observou como o ramo uma vez cortado de uma planta, logo começa a secar e a morrer? Visto 
que foi cortado, a ligação vital com a planta interrompe-se e o ramo acaba por morrer. Os recursos que 
produzem vida já não podem fluir para aquele ramo; e, sem isso, ele rapidamente morre. Estando seco 
é apanhado e queimado no fogo. 
     A salvação é uma experiência real, em que o crente se entrega ao seu Salvador, pela fé, e se torna 
uma nova criação. A salvação é um elo real que nos transmite a vida que emana de Jesus Cristo. A 
salvação é uma entrega pessoal a Jesus Cristo, é uma permanente relação que se estabelece com Ele. 
Ele é a videira e nós somos os ramos (João 15:5). Estar em Cristo não significa meramente tornar-se 
membro de alguma organização religiosa, ou participar de cerimónias religiosas, ou aprender credos 
religiosos. Antes, é a entrega da nossa vida a Ele, bem como o desejo de sermos transformados à Sua 
imagem, pelo poder do Espírito Santo. 
 
3. Há ramos que produzem fruto – eles são podados e limpos. “... e limpa toda aquela que dá fruto, para 
que dê mais fruto” (João 15:2). O agricultor quer que os recursos produtores de vida da videira fluam 
até ao fruto, e não só aos ramos e folhas. Portanto, para produzir um fruto melhor e mais abundante, 
um processo necessário para a videira é a poda dos seus ramos. 
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     O plano de Deus para nós é que produzamos muito fruto. Ele dá-nos o Seu Espírito Santo para nos 
justificar, para habitar em nós, para nos santificar no nome do Senhor Jesus Cristo (1 Coríntios 6:11). 
Ser santificado significa ser separado do pecado e ser consagrado a Deus, moldados segundo a 
imagem de Cristo (Romanos 8:29). As palavras todo ramo que dá fruto, limpa, refere-se à santificação 
ensinada em 2 Tessalonicenses 2:13: “... por vos ter Deus elegido, desde o princípio, para a salvação, em 
santificação do Espírito e fé da verdade”. 
     Por que é necessário o processo da poda? Quando uma pessoa expressa verdadeira fé em Jesus, 
como Salvador, e nasce do novo, pelo poder do Espírito, não significa que ela se torne 
instantaneamente perfeita. Este foi apenas o início do processo da transformação, segundo a natureza 
de Cristo. Isso acontece quando o Espírito Santo, através da Palavra de Deus, começa a retirar do 
crente aquelas atitudes e comportamentos que não têm Cristo como modelo. Progressivamente, ele vai 
mostrar sinais de produção de fruto na sua vida espiritual, da mesma forma que, progressivamente, o 
ramo exibe sinais de produção de fruto, muito antes do fruto atingir a maturidade. A poda espiritual 
desenvolve uma maior evidência da natureza de Cristo, levando o crente ao estado de maturidade 
espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
8. As afirmações em baixo são uma aplicação pessoal dos princípios ensinados por Jesus, dentro da 
ilustração da videira e dos seus ramos. Identifique as afirmações VERDADEIRAS, que se aplicam 
correctamente a esses princípios: 
a) Se eu permitir que o Espírito Santo produza fruto espiritual em mim, isso significa que as minhas  
    atitudes se tornarão parecidas com as atitudes de Jesus Cristo. 
b) Jesus ensinou que é normal que uma videira produza fruto bom e fruto mau; por outras palavras,  
    algumas das minhas atitudes serão como as d’Ele, mas outras serão as obras da minha carne. 
c) Se eu quiser ser um ramo que produza muito fruto bom, então devo estar disposto a ser podado, isto  
    é, santificado, pelo poder do Espírito Santo. 
d) Pelos meus próprios esforços, sou capaz de produzir o tipo de fruto que Jesus quer que eu produza. 
e) Se eu deixar de produzir fruto espiritual, isso poderá indicar que eu não estou ligado à videira. 
f) A qualidade e a quantidade de fruto espiritual que eu produzir dependerão do que eu permitir que o  
    Espírito Santo controle da minha vida. 
g) Ser santo significa para mim que o carácter de Cristo pode ser visto na minha vida. 
 
 
 

Nenhum Fruto  Separado da  Videira Muito Fruto  

Ramo Cortado!  Ramo Queimado Ramo Podado!  
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Condições Para Produzir Fruto 
Objectivo 4. Combinar as condições para a produção de fruto com exemplos de cada condição. 
 
     Quando examinamos os ensinamentos dados em João 15, vemos que existem, pelo menos, três 
condições para uma abundante colheita de fruto espiritual:  
 
1. Ser podado pelo Pai;  
2. Permanecer em Cristo; e  
3. Cristo permanecer em nós. 
 
1. Ser Podado Pelo Pai.  
     Conforme já pudemos ver, a poda é necessária, para podermos produzir o fruto do Espírito. O 
Espírito Santo realmente trata connosco, a respeito do pecado, antes mesmo de sermos salvos. Ele 
convence-nos do pecado, cria em nós o desejo de o abandonar e produz em nós a tristeza piedosa e o 
arrependimento que levam à salvação. Ver Actos 2:37 como exemplo disso. Uma vez salvos, o 
Espírito Santo continua a convencer-nos acerca daqueles aspectos da nossa vida que são diferentes da 
vida de Cristo, purificando-nos e santificando-nos (1 Tessalonicenses 5:23; Hebreus 12:10-14). Numa 
vida cristã, a disciplina da poda é realizada pelo Pai, através de circunstâncias e influências que produ-
zem em nós uma crescente maturidade, uma crescente dependência do Senhor. Em Hebreus vemos 
que a disciplina ou correcção aplicada pelo Senhor mostra que pertencemos a Ele: 
 
“... Filho meu, não desprezes a correcção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido; 
porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho” (Hebreus 12:5-6). 
 
9. Leia o texto de Romanos 5:3-4. Quais são os três resultados positivos da disciplina do sofrimento? 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
A necessidade da poda ou purificação aparece claramente em Tiago: 
 

“Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé 
obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, 
sem faltar em coisa alguma” (Tiago 1:2-4). 
 
10. Leia o texto de 1 Pedro 1:6-8. Que propósito encontramos neste texto para toda a tristeza e espécie 
de provação pela qual passamos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Permanecer em Cristo. 
     Jesus usou o verbo permanecer ao descrever a relação entre Ele e os Seus seguidores. Disse Ele:  
“Estai em mim, e eu em vós...” (João 15:4). 

A primeira frase, “estai em mim”, refere-se à nossa posição em Cristo. De acordo com a tradução 
ampliada do grego, 2 Coríntios 5:17, diz (agora, na versão portuguesa): “Assim, se alguém está 
(enxertado) em Cristo, o Messias, ele é (uma criatura inteiramente nova) uma nova criação”. A palavra 
enxertado indica a ideia de “estar ligado a”, “ter-se tomado parte de”. Assim, estar em Cristo refere-se 
à nossa unidade e comunhão com Ele conforme a descrição de Efésios 2:6: “E nos ressuscitou 
juntamente com ele, (Cristo) e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus”.  
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     Isto significa que, agora, Cristo se encontra no céu, e que aqueles que estão salvos, estão 
n’Ele, lá, em posição de permanência. 
     Quando meditamos sobre essa importante palavra “em” (dentro da expressão “em Cristo Jesus”), 
chegamos à conclusão de que onde nos se achamos reveste de total importância. Precisamos de estar 
em Cristo, da mesma maneira que o ramo deve estar na videira. O estar enxertado ou ligado à vida de 
Cristo é a própria base da vida do crente, para que ele se torne produtivo, espiritualmente falando. 
     Paulo, o grande apóstolo, mestre e pregador, o homem que possuía duas cidadanias e era altamente 
culto, considerava que a sua posição em Cristo era a coisa mais importante que havia na sua vida. 
Acima de tudo, ele queria estar “em Cristo” (Filipenses 3:8-9). Paulo serve-nos de excelente exemplo 
da vida transformada que produz fruto de uma natureza parecida com a natureza de Cristo. As provas 
da sua fértil união com Cristo podem ser vistas nos efeitos do seu ministério e nos seus escritos. A 
vida do apóstolo Paulo, até aos nossos próprios dias, continua a influenciar a vida e a crença dos 
crentes, a volta do mundo inteiro. 
 
3. Cristo Permanece em Nós.  
     A segunda expressão de Cristo: “...e eu (estou) em vós” (João 15:4) diz respeito à nossa frutificação 
ou semelhança com Cristo, neste mundo. Essas palavras estão ligadas à nossa vida diária, através da 
qual podemos manifestar o carácter moral de Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. É a 
santidade de Cristo a resplandecer diante do mundo, através da nossa vida. 
     Os agricultores sabem quão importante é haver uma fonte abundante de vida fluindo da videira para 
as uvas. Uvas maiores e melhores são produzidas quando o fruto recebe e retém a seiva vital da 
videira. A vida de Cristo, que em nós veio manifestar-se, modifica a natureza do crente, quando os 
recursos da Sua vida permanecem no crente. 
     Notemos, em 1 Coríntios 1:2 e Filipenses 1:1, que os santos ali estavam em Cristo, embora também 
estivessem em Corinto e em Filipos. A vida cristã sempre foi desta maneira – o crente está em Cristo, 
mas o crente também vive no mundo. O crente revela Cristo ao mundo, através da sua vida diária. Isto 
significa que Cristo deve viver no crente: Lemos em 1 João 2:6 que: “Aquele que diz que está nele, 
também deve andar como ele andou”. Ora, andar conforme Jesus andou só é possível através do poder 
do Espírito Santo. 
     É a seiva transmissora da vida, na videira, que mantém os ramos vivos e os torna férteis. Do mesmo 
modo, é o nosso Salvador ressuscitado, o único que nos sustém por meio da Sua presença contínua. 
Ele, através do Espírito Santo, leva-nos a viver uma vida cristã coerente e produtiva. 
     Lembra-se do último pedido que Jesus fez ao Pai, na Sua oração registada em João 17? Esse pedido 
é que Ele queria estar em nós (João 17:26). Qualquer tentativa que façamos para imitar a vida de 
Cristo pelos nossos próprios esforços, resultará em total fracasso. Uma vida frutuosa só é possível 
através dessa relação de interdependência: o crente EM Cristo; e Cristo NO crente. 

 
11. Combine a condição necessária para que alguém produza fruto espiritual (em baixo), com cada 
exemplo ou descrição da mesma (em cima): 
 
_____ a) Em posição estamos unidos com Cristo no céu.   
  
_____ b) O Espírito Santo, pela poda, retira as nossas atitudes e comportamentos errados, através da  
               disciplina. 
_____ c) Manifestamos ou exibimos a vida de Cristo neste mundo. 
  
_____ d) Experimentamos a correcção do Senhor, através das provações. 
  
_____ e) Recebemos recursos vivificadores, que tornam possíveis o desenvolvimento e a maturidade  
               espirituais. 
 
 1. A poda feita pelo Pai   
 2. A nossa permanência em Cristo   
 3. A permanência de Cristo em nós 
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O FRUTO EXIGIDO 
Objectivo 5. Identificar razões nas quais vemos a exigência para que o crente produza fruto 
espiritual. 
 
A Necessidade do Crente Produzir Fruto Espiritual 
 
     Em Mateus 7:15-23 encontramos algumas notáveis afirmações do nosso Salvador, sobre a grande 
necessidade de reproduzirmos o carácter cristão nas nossas vidas. Conforme Ele disse, os falsos 
profetas seriam reconhecidos pelo tipo de fruto que produzissem: “Assim, toda árvore boa produz bons 
frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má 
dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo” (Mateus 7:17-19). 
     Jesus prosseguiu, dizendo que surgiria até mesmo quem expulsasse demónios em Seu nome, mas a 
quem Ele jamais conheceu (vv. 22-23). Como é que tal coisa pode ser possível? A resposta é-nos dada 
em 2 Tessalonicenses 2:9: “... segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de 
mentira”. Essa passagem bíblica declara que é possível milagres e dons do Espírito Santo serem 
imitados por Satanás. Porém, o verdadeiro relacionamento de alguém com Cristo pode ser 
reconhecido, ao observarmos se estão a ser produzidos no carácter da pessoa, frutos do Espírito ou 
obras da carne (ver Mateus 7:17-18; 1 João 4:8). Não se pode imitar o verdadeiro carácter cristão. Ele 
vem como resultado natural de Jesus Cristo, revelando o Seu santo carácter em nós e através de nós. 

 
12. É possível alguém expulsar demónios em nome de Jesus, se esse alguém não está em Cristo e nem  
 
Cristo está nele?_____________________________________________________________________ 
 
13. De que maneira podemos saber que uma pessoa está em Jesus Cristo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Propósito da Produção de Fruto Espiritual 
 
     Ao considerarmos o propósito da produção de fruto espiritual, examinaremos quatro aspectos, que 
têm a ver com a expressão, com o discipulado e com a glória. 
 
1. A produção de fruto é uma expressão da vida de Cristo.  
     Cada fruto é uma expressão da vida da planta de onde vem. Do mesmo modo, na qualidade de 
membros do corpo de Cristo, deveria haver naturalmente uma expressão da plena beleza do carácter de 
Cristo em nós. 
     Com que propósito existe? Deus salvou-o simplesmente para que vá à igreja durante algumas 
poucas horas cada semana? Não! Existe para viver ou externar os ensinamentos que receber, revelando 
Cristo a este mundo pecaminoso e perdido. As pessoas precisam de ver Cristo através da vida dos 
crentes. Quando as pessoas ficam a saber que somos crentes, talvez sejamos a única Bíblia que muitos 
deles conseguirão “ler”. 
     Uma vida dedicada a Cristo exprime, para outras pessoas, o tipo de amor que Deus tem por elas. 
Quando tenho Cristo na minha vida, os meus ouvidos ouvem os clamores destas pessoas, os meus 
olhos vêem as suas necessidades, os meus pés movem-se para as ajudar e as minhas mãos estendem-se 
para as cuidar. Dessa maneira é que me torno num canal da vida de Jesus Cristo. Então Ele pode 
ministrar às pessoas por meu intermédio. Está a servir de canal da vida de Cristo? Ele está a abençoar 
outras pessoas através de si? 
 
2. A produção de fruto é uma prova do discipulado cristão.  
     Jesus declarou que deveríamos produzir “muito fruto”, porquanto isso demonstraria que somos os 
Seus discípulos (João 15:8). Ele salientou que cada aluno que foi bem treinado pelo seu professor, se 
torna como ele (Lucas 6:40). Isso significa que não basta aceitar Cristo, para então dizermos: “Eu sou 
um crente”! Ele quer que produzamos muito fruto. Se estiver a fazer assim, será prova de que 
verdadeiramente aprendeu de Cristo e que é Seu discípulo.  
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     Isso mostrará que deu novos passos além do primeiro, que consiste em nascer de novo e receber 
Cristo. Isso demonstrará que Cristo, na verdade, é o Senhor da sua vida. 
 
3. A produção de fruto abençoa outras pessoas.  
     Em primeiro lugar, abençoa aqueles que recebem o benefício das manifestações do carácter de 
Cristo nas nossas vidas, além de abençoar igualmente os nossos irmãos na fé que observam nas nossas 
vidas o fruto espiritual. 
 
4. A produção de fruto glorifica Deus.  
     Asseverou Jesus Cristo: “Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto; e assim sereis meus 
discípulos” (João 15:8). Produzir fruto espiritual resulta de uma vida espiritual abundante. Quando 
alguém permite que a vida de Cristo seja expressa por meio da sua vida, as pessoas verão os efeitos 
que isso produz e glorificarão Deus (ver Mateus 5:16). 

 
14. A produção de fruto espiritual é exigida, para que  
a) demos prova do discipulado cristão. 
b) aceitemos Jesus como Salvador. 
c) expulsemos os demónios. 
d) glorifiquemos Deus. 
e) sejamos membros de alguma igreja local. 
f) expressemos aos outros o amor de Cristo. 
g) demonstremos a relação que temos com Jesus Cristo.  
h) sejamos uma bênção para outras pessoas. 
 

O FRUTO PRODUZIDO 
 
Uma Colheita Abundante 
Objectivo 6. Descrever maneiras pelas quais poderá promover a produção de fruto espiritual na sua 
vida. 
 
     Se alguém quiser que as árvores férteis produzam bem, é necessário cuidar bem delas. O mesmo 
princípio aplica-se à vida espiritual. Examinemos algumas maneiras pelas quais podemos ajudar a 
conseguir uma abundante colheita de fruto espiritual nas nossas vidas. Depois de termos recebido o 
Espírito Santo como nosso constante Companheiro, devemos cooperar com Ele, para que Ele produza 
em nós o fruto espiritual. Há várias maneiras pelas quais podemos fazer isso: 
 
1. Cultivar a comunhão com Deus.  
     Cultivar significa encorajar, preparar para o crescimento. Muito antes das primeiras flores 
aparecerem, ou de serem vistos os sinais que preanunciam o fruto, muita coisa precisa de ser feita para 
preparar a planta para o fruto esperado. O agricultor cuida ternamente da planta, para que ela se torne 
mais produtiva. Esse processo de cuidado terno é o cultivo. É pelo nosso relacionamento com Deus, 
através de uma constante comunhão, que as nossas vidas são transformadas e se desenvolvem até à 
fruição. 
     Como filho de Deus que é, desfruta de uma bendita comunhão com o Pai, com o Filho e com o 
Espírito Santo (1 Coríntios 1:9; 2 Coríntios 13:14; 1 João 1:3). Poderá cultivar essa comunhão, 
passando tempo na presença de Deus, e em oração. E também poderá cultivá-la pela obediência à 
Palavra de Deus. Quando Jesus ensinou os Seus discípulos acerca do fruto espiritual, Ele re-
comendou-lhes que deixassem as Suas palavras permanecerem neles (João 15:7). E também disse que 
eles deveriam permanecer no Seu amor, continuando a obedecer aos Seus mandamentos, mas, 
especialmente, ao Seu mandamento de nos amarmos uns aos outros (João 15:9-10). A sua obediência à 
Palavra de Deus produzirá o mesmo resultado na sua vida. Experimentará a comunhão com Deus e o 
Seu amor na sua vida, a qual se tornará frutuosa, pelo seu relacionamento com Ele. 
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2. Procurar ter comunhão com outros crentes.  
     Geralmente, todo o agricultor prefere agrupar as plantas de acordo com o fruto que elas produzem. 
Assim, todas as laranjeiras deverão ser plantadas juntas, como também o trigo deve ser todo plantado 
no mesmo campo, e assim por diante. Isso ajuda no cultivo e na colheita da plantação. Pela comunhão 
com os outros crentes, poderá ser encorajado a viver a vida cristã e também poderá encorajar os outros 
crentes. Os primeiros cristãos tinham comunhão uns com os outros, todos os dias (Actos 2:46). Não é 
de admirar que as suas vidas tenham sido testemunhos poderosos em favor do evangelho, fazendo com 
que aqueles que entravam em contacto com eles ficassem sedentos da salvação. E havia uma colheita 
diária de almas, conforme o Senhor ia acrescentando a Igreja, aqueles que iam ser salvos              
(Actos 2:46-47). 
 
3. Aceitar o ministério de líderes piedosos.  
     Deus usa líderes cristãos para alimentar e nutrir o Seu povo. Efésios 4:11-13 diz que o propósito na 
Igreja, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visa edificar o povo de Deus, para que 
todos amadureçam. A mesma verdade é expressa em 1 Coríntios 3:6, onde o apóstolo Paulo fala dos 
diferentes papéis que ele e Apolo desempenhavam, para ajudar os crentes de Corinto: “Eu plantei; 
Apolo regou; mas Deus deu o crescimento”. À medida que os crentes aceitam e aplicam os 
ensinamentos que Deus dá, através dos líderes por Ele chamados, eles vão-se tornando cada vez mais 
frutuosas, espiritualmente falando. 
 
4. Exercer vigilância e protecção.  
     Sempre haverá perigos ameaçando as plantas. Uma planta saudável é mais capaz de se proteger 
desses perigos e de corresponder à vigilância praticada pelo agricultor. O crente precisa de ter cuidado 
com as coisas que podem destruir a sua vida espiritual. Maus hábitos, atitudes erradas, más 
companhias, pensamentos destrutivos e os desejos indignos devem todos ser considerados como 
graves ameaças ao nosso desenvolvimento espiritual. 
     Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, o dever deles era destruir as nações ímpias que 
viviam ali. Esse era o plano de Deus. Mas Israel não agiu dessa maneira. Como resultado dessa falha, 
os israelitas deixaram-se enveredar pelos maus caminhos daquelas nações (Salmos 106:34-36). A 
experiência deles serve-nos de advertência. Devemos ter cuidado para que não permaneçam nem 
sejam criados hábitos e atitudes ímpias em nós. O texto de Hebreus 12:15 avisa-nos para não 
permitirmos que qualquer raiz de amargura (amargura, ódio) se desenvolva em nós. Tal como os 
espinhos descritos por Jesus, na parábola do semeador (Lucas 8:14), os hábitos e as atitudes erradas 
podem impedir-nos que nos tornemos o tipo de pessoas que Deus quer que sejamos. 
     Também precisa de estar consciente que Satanás procurará opor-se a si, impedindo-o de se entregar 
à direcção do Espírito Santo. Ele não quer que faça de Cristo o único e supremo Senhor da sua vida. 
 
15. Qual é o conselho que nos dá 1 Pedro 5:8-9? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
16. O que acontecerá se resistir ao Diabo (Tiago 4:7)? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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17. Enumere as quatro maneiras de promover a produção de fruto espiritual que acabámos de estudar. 
Ao lado de cada uma, diga algo especifico que poderá fazer, a fim de a pôr em prática na sua vida. Por 
exemplo, ao lado de comunhão com Deus poderia escrever algo como “passar mais tempo cada dia em 
oração, adoração e leitura da Bíblia”. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Um Caminho Mais Excelente 
Objectivo 7. Identificar afirmações verdadeiras que resumam o que o apóstolo Paulo ensinou sobre a 
necessária relação entre o fruto espiritual e os dons espirituais. 
      
     Algumas vezes, é difícil ver a diferença entre um fruto real e um fruto imitado. O fruto imitado dá a 
impressão de que é real; mas, quando alguém tenta comê-lo, logo descobre que este não é verdadeiro. 
     Idêntica analogia pode ser feita em relação aos crentes. Superficialmente, pode ser difícil distinguir 
entre uma pessoa que é realmente parecida com Cristo e outra que exteriormente se parece com um 
crente. Tais pessoas podem até mesmo comportar-se de modo idêntico, como, por exemplo, 
manifestarem dons espirituais; mas, o verdadeiro teste tem lugar quando o carácter interno do 
indivíduo se revela na sua vida diária. Jesus disse que os Seus verdadeiros discípulos são reconhecidos 
pela qualidade do amor que demonstram ter uns pelos outros. 
     O fruto do Espírito, portanto, reveste-se de capital importância nas nossas vidas! Os cristãos que 
viviam em Corinto, no tempo em que o Novo Testamento foi escrito, exerciam nove dons do Espírito 
Santo – eles falavam em línguas, profetizavam, realizavam milagres, etc. Contudo, faltava-lhes o fruto 
do mesmo Espírito Santo – porque competiam uns com os outros na sua assembleia local                    
(1 Coríntios 11:17-18); iam para os tribunais, acusando-se uns aos outros diante dos incrédulos           
(1 Coríntios 6:1-8) e alguns deles viviam de forma imoral (1 Coríntios 5:1-2). Outros, por ocasião da 
celebração da Ceia do Senhor, ficavam embriagados (1 Coríntios 11:20-21). Ao escrever-lhes, o 
apóstolo Paulo mostrou-se extremamente paciente e amoroso. Ele queria que eles conhecessem o 
Espírito Santo no seu poder capacitador o qual lhes dera dons para a edificação da Igreja. Mais do que 
isso ainda, ele queria que eles conhecessem o Espírito no Seu poder santificador, o qual poderia 
transformar o seu carácter, tornando-os parecidos com Jesus. 
     Paulo encorajou os crentes de Corinto a desejar com zelo os dons do Espírito; mas concluiu 
afirmando: “Portanto, procurai, com zelo, os melhores dons; e eu vos mostrarei um caminho ainda mais 
excelente” (1 Coríntios 12:31). O caminho mais excelente: esclarecemos, é o amor, ou seja, o amor de 
Deus, conforme expresso e descrito em 1 Coríntios 13. Ali lemos que, um dia, os dons cessarão; mas 
que o amor continuará e permanecerá para sempre (vv. 8-10, 13). 
     A luz é feita da mistura das sete cores do arco-íris, mas a luz é uma só. De igual modo, o fruto do 
Espírito compõe-se de várias qualidades de carácter – embora essas qualidades formem um único 
fruto. Isso contrasta com os dons do Espírito Santo. Existem vários dons espirituais e o Espírito Santo 
distribui-os aos indivíduos, de acordo com a Sua soberana vontade. Um crente recebe um determinado 
dom e um outro recebe um dom diferente (1 Coríntios 12:7-11). Porém, o fruto do Espírito não pode 
ser separado – é um único produto, uma única coisa. Esse fruto pode ser resumido na palavra amor. 
Tal como uma laranja como fruto é coberta e protegida por uma casca exterior, assim também o amor 
é a dimensão unificadora do fruto espiritual no crente. 
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18. Identifique as afirmações VERDADEIRAS, que resumem o que o apóstolo Paulo ensinou acerca  
do necessário relacionamento entre o fruto espiritual e os dons espirituais: 
a) Os dons espirituais são mais importantes do que o fruto espiritual. 
b) Deveria haver um fruto espiritual para cada dom espiritual manifestado. 
c) A manifestação dos dons espirituais é mais eficaz quando é acompanhada pela expressão do  
    carácter de Cristo na vida diária do crente. 
d) Demonstrar amor é mais importante do que exercer os dons espirituais.  
e) O fruto espiritual cessará, mas os efeitos dos dons permanecerão.  
f ) O poder concedido pelo Espírito deve preceder a santificação através do Espírito. 
g) Os dons são uma manifestação externa, ao passo que o fruto é uma qualidade interna do carácter. 
 
     Na nossa próxima lição, examinaremos o significado espiritual da palavra amor. E nas lições 
subsequentes examinaremos as outras oito qualidades do carácter cristão que, juntamente com o amor, 
compõem o sublime fruto do Espírito. Que o Senhor o abençoe, enquanto prossegue nos seus estudos 
bíblicos. 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO – Escreva V no espaço em branco, se a afirmação for verdadeira e escreva F 
se for falsa: 

 
_____ 1. O princípio da produção de fruto é que cada semente produz fruto de várias espécies. 
 
_____ 2. Uma árvore má pode produzir bom fruto. 
 
_____ 3. A Bíblia refere-se ao carácter cristão como dons do Espírito Santo. 
 
_____ 4. Embora o Espírito Santo produza fruto espiritual no crente, Ele nada pode fazer sem a  
               cooperação do crente. 
_____ 5. O segredo da vitória no conflito contra a natureza pecaminosa consiste em andar no Espírito. 
 
_____ 6. Jesus disse que os falsos profetas seriam reconhecidos pelos seus frutos. 
 
_____ 7. Embora existam diferentes aspectos do fruto do Espírito, na realidade só existe um fruto do  
               Espírito. 
_____ 8. O apóstolo Paulo ficou satisfeito com os crentes de Corinto porque eles estavam a produzir  
               tanto os dons, como o fruto do Espírito. 
_____ 9. Permanecer em Cristo tem a ver com a nossa posição n’Ele. 
 
_____ 10. A vigilância que um crente precisa de exercer no cultivo das qualidades do carácter cristão,  
                 inclui a resistência ao diabo. 
_____ 11. As duas listas de Gálatas 5 afirmam o princípio que cada semente produz fruto segundo a  
                 sua própria espécie. 
_____ 12. Jesus comparou a relação que deveria existir entre Ele e o crente, como semelhante àquela  
                 que existe entre a carne e o Espírito. 
 
13. COMBINAÇÃO – Combine cada afirmação em baixo com o título que a mesma descreve. 
Escreva o número que representa o título no espaço em branco que antecede a afirmação que escolher. 
 
1. Maneiras de promover a produção de fruto espiritual  
2. Propósito da produção de fruto 
3. Condições para a produção de fruto 
 
_____ a) A produção de fruto espiritual é a expressão da vida de Cristo em nós. Ela mostra que,  
               verdadeiramente, somos os Seus discípulos e que Ele é o Senhor das nossas vidas. Isso  
               também traz glória a Deus. 
_____ b) Há produção de fruto espiritual só quando existe uma relação interdependente de Cristo no  
                crente e do crente em Cristo. O crente também deve aceitar a disciplina ou poda, feita pelo  
                Pai. 
_____ c) O crente precisa de desfrutar de comunhão com Deus e com os outros crentes. Ele também  
                precisa de aceitar e aplicar os ensinamentos que tiver recebido, através do ministério dos  
                obreiros do Senhor. 
 
RESPOSTA BREVE – Responda as perguntas em baixo da maneira mais abreviada possível: 
 
14. Que outra expressão existe para fruto do Espírito? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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15. Enumere o fruto do Espírito, em nove aspectos, conforme vemos em Gálatas 5:22-23: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
16. Como podemos revelar que somos discípulos de Jesus? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
10. Para que a nossa fé apareça como genuína, e glorifique a Jesus Cristo. 
 
1. c) Uma laranjeira produz laranjas. 
 
11. a) 2. A nossa permanência em Cristo 
      b) 1. A poda feita pelo Pai 
      c) 3. A permanência de Cristo em nós  
      d) 1. A poda feita pelo Pai 
      e) 3. A permanência de Cristo em nós 
 
  2. 

A Velha Natureza 
(Obras da Carne) 

A Nova Natureza 
(Frutos do Espírito) 

 
Prostituição; impureza e lascívia; idolatria e 
feitiçarias; inimizades; porfias; ciúmes; iras; 
discórdias; dissenções; facções; invejas; 
bebedices; glutonarias e coisas semelhantes. 

 
Amor; alegria; paz; longanimidade; benignidade; 
bondade; fidelidade; mansidão; domínio próprio. 



 21 

12.  Os milagres e os dons do Espírito podem ser imitados. 
 
3.  

Obras da Carne 

 
Maldade, cobiça, depravação, inveja, homicídio, contendas, engano, malícia, maledicência, calúnia, 
ódio a Deus, insolência, arrogância, jactância, desobediência aos pais, insensibilidade, 
incredulidade, falta de afeição natural, brutalidade. Blasfémia, amargura, maus pensamentos, furto, 
adultério, sensualidade, loucura. Falsidade, linguagem obscena, briga, malícia. 
 

 
13. Sabemos que uma pessoa é crente se ela manifesta o carácter cristão, que é o fruto do Espírito. 
(Outras evidências: os seus actos, palavras e feitos, e o espírito em que essa conduta é expressa.) 

4. 

O Fruto do Espírito 

 
Nada de inveja, de jactância, de orgulho, de rudeza, de egoísmo, de ira fácil. O crente é verdadeiro, é 
defensor, confia, espera, persevera. Tem fé, conhecimento e piedade. 
 

 
14. a) Dêmos prova do discipulado cristão. 
      d) Glorifiquemos Deus. 
      f) Expressemos aos outros o amor de Cristo. 
      g) Demonstremos a relação que temos com Jesus Cristo. 
      h) Sejamos uma bênção para os outros. 
 
5. a) obras; carne 
    b) fruto; Espírito; guiado  
    c) carácter 
 
15. Auto-controle (sobriedade), alerta (vigilância), resistir (resistência ao diabo). 
 
6. a) fruto de natureza contrária àquela que se esperava. 
 
16. Ele fugirá de vós. 
 
7 . b) desprotegida por Deus. 
 
17. A sua resposta 
8. a) V          b) F          c) V          d) F          e) V          f) V          g) V 
 
18. a) F        b) F (o fruto é um só)                c) V          d) V          e) F          f) F          g) V 
 
9. Perseverança (significa fidelidade, permanecer firme, permanência); carácter; esperança. 
 
 
 
 
 
 


