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LIÇÃO 6 
Gentileza e Bondade: Frutos Paralelos 

 
     A gentileza (ou “benignidade”, conforme Gálatas 5:22) e a bondade estão tão intimamente 
relacionadas entre si que algumas vezes não é fácil distinguir entre estas duas virtudes. Uma pessoa 
gentil também é uma pessoa bondosa e toda a pessoa bondosa, pela sua própria natureza, é uma pessoa 
gentil. Ambas características se originam no amor. Alguém já observou que a paciência que estudámos 
na lição passada consiste num amor sofredor; que a gentileza é um amor compassivo e que a bondade 
é um amor dedicado a servir. 
     Estas características que o Espírito Santo produz em nós, têm a ver com o nosso relacionamento 
com as outras pessoas. Quando alguém diz, por exemplo: “Ela é uma pessoa bondosa” , a ideia que se 
tem é que tanto a gentileza como a generosidade para com o próximo estão envolvidas. 
     Geralmente pensamos na gentileza como uma expressão de amor de uma pessoa por outra e que a 
bondade é uma qualidade que envolve a pureza. Nesta lição verá que o uso que a Bíblia faz dessas 
duas palavras é um tanto diferente do que se faz nos nossos dias, e que essa gentileza e essa bondade 
incluem vários aspectos da expressão do amor. 
     É notável que os pais recomendam que os seus filhos sejam “bondosos”; mas nunca precisam de 
lhes sugerir a eles o contrário. Ser “mau” é como algo natural nas pessoas. Sem o Espírito de Cristo 
connosco, a nossa inclinação natural é para aquilo que é mau e perverso. Porém o Espírito Santo cria 
em nós a gentileza e a bondade, ajudando-nos a servir os nossos semelhantes com o amor de Jesus. O 
que este mundo precisa é de Jesus – e isso significa mais amor, mais gentileza, mais bondade, mais 
ternura, mais generosidade. 
 
Sumário da Lição 
A GENTILEZA E A BONDADE IDENTIFICADAS 
     Definições Bíblicas 
    Comparações Bíblicas 
A GENTILEZA E A BONDADE DESCRITAS 
     A Gentileza e a Bondade de Deus 
     Princípios da Gentileza e da Bondade 
A GENTILEZA E A BONDADE ILUSTRADAS. 
     Exemplos Bíblicos 
     Aplicação Pessoal Servindo com Amor 
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Explicar as definições bíblicas de gentileza (chrestotes) e de bondade (agathousune), como aspectos 
    do fruto do Espírito. 
2. Dar exemplos de gentileza e bondade espirituais. 
3. Dizer quais princípios bíblicos estão relacionados com o espírito de servir, a generosidade, a 
    misericórdia e a graça. 
4. Explicar as relações que há entre a bondade, a rectidão e a verdade. Reconhecer certas áreas na sua 
    própria vida onde os frutos da gentileza e da bondade deveriam evidenciar-se mais claramente. 
 
Actividades de Aprendizagem 
1. Estude a lição de acordo com o modelo apresentado na primeira lição. Não deixe de procurar e ler 
    todos os textos bíblicos mencionados na lição. Responda a todas as perguntas de estudo, e procure 
    atingir cada objectivo antes de passar para o capítulo seguinte do estudo. 
2. Estude o significado das palavras-chaves que talvez desconheça. 
3. Faça o auto-teste e verifique se acertou nas suas respostas. 
4. Faça a revisão das lições quinta e sexta e a seguir responda as perguntas do segundo Exame de  
    Unidade. 
 

Palavras-Chave: cometimento          interacção social          sovela 
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A GENTILEZA E A BONDADE IDENTIFICADAS 
 
Definições Bíblicas 
Objectivo 1. Associar as características da gentileza e da bondade com as definições de cada uma 
dessas virtudes. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade...” (Gálatas 5:22). 
 
Gentileza 
     A gentileza, que a nossa versão portuguesa traduz por benignidade, em Gálatas 5:22, vem do 
vocábulo grego chrestotes, que indica não só a bondade como uma qualidade da pureza, mas também 
como uma disposição graciosa no carácter e nas atitudes. Inclui a ternura, a compaixão e a doçura. 
     No texto de Mateus 11:30, a palavra grega chrestotes é usada para descrever o jugo de Jesus. Disse 
Ele: “Porque o meu jugo é suave (chrestos) e o meu fardo é leve”. O jugo de Cristo refere-se ao 
desenvolvimento de uma vida bem disciplinada pela obediência, à submissão, ao companheirismo, ao 
trabalho e à cooperação. Envolve um relacionamento gracioso, doce e agradável (gentil), porque se 
baseia na obrigação e no amor, e não sobre a força e a servidão. Temos um Senhor a Quem servimos 
porque O amamos; e também nos servimos uns aos outros porque nos amamos mutuamente. Servir 
sem amar é algo insuportável, servir por amor é o maior dos privilégios. Discutiremos melhor sobre 
isso mais adiante nesta mesma lição. 
     O adjectivo chrestos é usado novamente em Lucas 5:39 para descrever o vinho velho, que é suave 
ou doce. Não há neste nenhum amargor. Isso ajuda-nos a compreender melhor o que o apóstolo Paulo 
quis dizer em Efésios: 

 
“Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia, sejam tiradas de entre vós; 
antes sede, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como, 
também, Deus vos perdoou em Cristo” (Efésios 4:31-32). 

 
“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como, também, Cristo nos 
amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave” (Efésios 5:1-2). 
 
     Cristo é o nosso grande exemplo de como devemos viver uma vida em amor… como uma oferta de 
aroma suave. As ofertas pelo pecado feitas no Antigo Testamento, sem dúvida nunca foram descritas 
como de aroma suave. Mas isso é dito acerca de Jesus, a nossa grande Oferta pelo pecado. Ele deu-Se 
de modo terno, compassivo e doce, porque nos amou. Jesus demonstrou, da maneira mais elevada 
possível o significado de alguém ser gentil e compassivo para com os seus semelhantes. Eis a razão 
pela qual, para o apóstolo Paulo, Jesus foi um sacrifício de aroma suave, devido ao impulso do amor. 
     O substantivo chrestotes (ou o adjectivo chrestos) algumas vezes é traduzido por “benigno” ou 
“bom”, conforme se vê em 1 Pedro 2:3 “...se é que já provastes que o Senhor é benigno”. Ou conforme 
se pode ver em Salmos 34:8: “Provai e vede que o Senhor é bom...”, que se refere à Sua doçura. Esses 
textos bíblicos referem-se a experimentar, de maneira pessoal, a gentileza do Senhor. 
 
1. De que maneira aparece a gentileza como fruto do Espírito?  
a) como uma característica de doçura, compaixão e ternura.  
b) como um jugo de servidão. 
c) como uma qualidade interna de bondade ou pureza. 
d) como acções externas de amor ao próximo. 
 
Bondade 
     A bondade, como fruto do Espírito, é uma tradução do termo grego que aparece por quatro vezes 
no Novo Testamento, a saber: agathosune. Quando este termo é comparado com a palavra chrestotes, 
vemos que a bondade é a prática ou expressão da gentileza, consistindo em fazer aquilo que é bom. A 
palavra agathosune é usada só nos escritos de Paulo, nos textos bíblicos citados em seguida: 
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“Eu próprio, meus irmãos, certo estou, a respeito de vós, que vós mesmos estais cheios de bondade 
(agathosune) ...” (Romanos 15:14). 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade (agathosune)...” 
(Gálatas 5:22). 
 
“(Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade (agathosune), e justiça, e verdade” (Efésios 5:9). 
 
“... rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação, e cumpra todo o 
desejo da sua bondade (agathosune), e a obra da fé, com poder” (2 Tessalonicenses 1:11). 
 
     No primeiro desses quatro versículos – Romanos 15:14, Paulo reconhece que os crentes romanos 
estavam dispostos a ajudarem-se mutuamente. No versículo 15, ele exorta-os a ministrar, recordando-
lhes a sua própria chamada para ser ministro (literalmente, escravo) de Jesus Cristo. No versículo 16, 
Paulo compara-se a um sacerdote que oferecia a Deus os gentios salvos, como uma oferta santificada 
pelo Espírito Santo. Em todos estes versículos pode perceber-se a expressão da bondade. 
     Portanto, a bondade refere-se ao serviço que os crentes prestam uns aos outros, ao espírito de 
generosidade posto em acção sob a forma de servir e dar. A bondade é o resultado natural da gentileza 
– aquela qualidade interior da ternura, da compaixão e da doçura. Tudo isto se poderia resumir com a 
palavra amor. O amor é gentil. O amor é bondoso, procurando sempre ministrar para atender às 
necessidades de outras pessoas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Combine o fruto do Espírito (à direita) com as suas definições (à esquerda). Ponha o número que 
representa a sua escolha em cada espaço em branco: 
 
_____ a) Ministrar    1. Gentileza (chrestotes)  
      2. Bondade (agathosune) 
_____ b) Doçura     
  
_____ c) Compaixão 
  
_____ d) Pureza 
  
_____ e) Serviço     
  
_____ f) Generosidade    _____ h) Serviço prático 
  
_____ g) O jugo de Cristo   _____ i) Ser 
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Comparações Bíblicas 
Objectivo 2. Identificar os conceitos bíblicos da gentileza e da bondade. 
 
     Em Jesus temos um perfeito exemplo de diferentes aspectos da gentileza e da bondade. Na base da 
Sua bondade havia um carácter moral perfeito. Por causa disso, Ele foi capaz de desafiar os Seus 
inimigos, perguntando: “Quem de entre vós me convence de pecado?...” (João 8:46). 
     A santidade moral de Deus, conforme revelada na Bíblia, é admirável e avassaladora. Por exemplo, 
setenta homens faleceram em Bete Semes por terem olhado para o interior da arca da aliança              
(1 Samuel 6:19), levando outras pessoas a perguntar: “... Quem poderia estar em pé perante o Senhor, 
este Deus santo?...” (1 Samuel 6:20). Uma resposta parcial a essa pergunta é dada pelo salmista, David, 
em Salmo 15:1-5. Há duas exigências principais: 
 
1. Viver na rectidão – “Aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, e, fala verazmente... Aquele 
que não difama com a sua língua...” (Salmo 15:2-3). 

2. Viver usando de gentileza – “... nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o 
seu próximo; aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado; mas honra os que temem ao Senhor; aquele 
que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem 
recebe peitas contra o inocente...” (Salmo 15:3-5). 
 
     Vemos, pois, que a gentileza é a disposição de fazer aquilo que é certo ou bom. É exactamente o 
contrário da disposição de fazer o mal, o que é descrito em Provérbios 4:16: “Pois não dormem, se não 
fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizeram tropeçar alguém”. 
     Uma das maneiras pelas quais Jesus demonstrava a Sua gentileza era pelo toque suave. Assim, Ele 
impôs as mãos sobre crianças. Também tocou nos enfermos e nos abatidos. E também tocaram n’Ele, 
aqueles que precisavam da Sua virtude curadora, ou aqueles que desejavam expressar-Lhe o seu amor 
e devoção. E todos quantos n’Ele tocavam eram abençoados. Quão doce e suave é esse gentil toque do 
Senhor, quando o faz por nosso intermédio, no caso daqueles que estão em estado de necessidade! 
     A bondade, porém, vai um passo além da gentileza. William Barclay define a bondade como 
“virtude equipada em cada ponto”. Em seguida, ele passa a comparar a gentileza com a bondade: 
“Qual é a diferença? A agathosune (bondade) pode repreender e disciplinar; a chrestotes (gentileza) 
pode apenas ajudar”. Assim, quando Jesus foi ao templo e expulsou os cambistas, demonstrou a Sua 
bondade (Lucas 19:45-46). Mas quando perdoou à mulher apanhada no acto de adultério, Ele 
manifestou a Sua gentileza (João 8:10-11). Por ocasião do Seu julgamento, Jesus mostrou a Sua 
bondade quando desafiou o oficial que O esbofeteou (João 18:23). Pouco antes, ainda no jardim, 
quando um dos Seus discípulos decepou a orelha de um dos servos do sumo-sacerdote, Jesus 
demonstrou a Sua gentileza, ao tocar na ferida e curá-lo (Lucas 22:51). Barcley conclui: “... o crente 
precisa daquela bondade que, ao mesmo tempo, pode ser gentil e forte”. Isso é demonstrado nos actos 
de Deus em relação a nós – quando Ele nos repreende e disciplina (a Sua bondade), com o propósito 
de nos conduzir ao arrependimento, para que Ele possa demonstrar a Sua grande misericórdia 
(gentileza). (Romanos 11:32 e Salmos 25:8). 
 
3. Para continuarmos a ilustrar essa comparação, consideremos o Salmo 23, onde o Senhor é 
apresentado como o nosso Pastor. Quais destas descrições se referem à gentileza e quais se referem à 
bondade do Senhor? 
 
a) Uma natureza gentil _______________________________________________________________ 
 
b) Conduzindo, orientando ____________________________________________________________ 
 
c) Corrigindo _______________________________________________________________________ 
 
d) Mostrando compaixão _____________________________________________________________ 
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4. Indique quais afirmações são VERDADEIRAS em relação aos conceitos bíblicos da  gentileza e da 
bondade? 
a) A rectidão é um requisito para quem quer estar na presença de um Deus santo; de acordo com  
    Salmos 15:1-5, essa rectidão inclui a gentileza. 
b) O Senhor usa-nos para mostrar a outras pessoas a Sua gentileza. 
c) A gentileza (chrestotes) é mais forte na sua expressão do que a bondade (agathosune).  
d) A repreensão e a disciplina estão associadas à bondade do Senhor.  
e) Geralmente, quando Deus disciplina alguém, o Seu propósito principal é punir. 

 

A GENTILEZA E A BONDADE DESCRITAS 
 
A Gentileza e a Bondade de Deus 
Objectivo 3. Explicar a extensão e as limitações da gentileza e  da bondade de Deus. 
 
     Gentileza. Algumas pessoas enganam-se, imaginando Deus como um juiz cheio de ira e sem 
misericórdia, sempre pronto a condenar o pecador e a enviá-lo para as trevas exteriores. No entanto, a 
Bíblia apresenta Deus como um Pai celestial compassivo e amoroso, sempre disposto a abençoar os 
Seus filhos de todas as maneiras possíveis. Lemos em Salmos 103:13: “Como um pai se compadece dos 
seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem”. 
 
5. Leia Salmos 103:8-11 e faça uma lista de todos os atributos de Deus que aparecem nesses versículos 
e que revelam a Sua gentileza: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     O profeta Isaías retratou Deus como um pastor gentil e terno com os seus cordeiros: “Como pastor, 
apascentará o seu rebanho; entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço: 
as que amamentam, ele guiará mansamente” (Isaías 40:11) O texto de Lucas 11:13 serve-nos de outro 
exemplo da disposição que Deus tem para se mostrar gentil para connosco. Lemos ali: “Pois se vós, 
sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai celestial o Espírito 
Santo àqueles que lho pedirem?”. 
     O Salmista refere-se muitas vezes à gentileza do Senhor, ao dizer: “Deus é bom” (Salmos 73:1; 
86:5; 105:5; 106:1; 107:1; 136:1). Por todo o livro de Salmos soa essa agradável melodia, onde o 
salmista se refere à gentileza divina como a base do perdão e do facto que Ele ouve e responde às 
nossas orações. Os juízos de Deus são temperados com a gentileza. Em Salmos 119:39, David fala 
sobre a vergonha que sentia pelos seus defeitos, concluindo que as leis de Deus são boas. David estava 
a referir-se ao atributo divino da gentileza, que infunde esperança no pecador arrependido. 
     A gentileza de Deus é estendida a todos os homens: “... sereis filhos do Altíssimo; porque Ele é 
benigno, até, para com os ingratos e maus” (Lucas 6:35). Todavia, o propósito dessa gentileza divina é 
conduzir-nos ao arrependimento (Romanos 2:4). Essa gentileza celestial não só contribui para a nossa 
salvação, porque nos propicia o perdão dos pecados, mas também provê quanto à nossa santificação. 
Muitas pessoas abusam da grande e profunda gentileza de Deus, pecando e permanecendo no pecado. 
Isso constitui um terrível e perigosíssimo erro. O apóstolo Paulo adverte sobre isso: 
 
“Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade; mas, para 
contigo, a benignidade de Deus, se permanecerdes na sua benignidade; de outra maneira, também tu 
serás cortado” (Romanos 11:22). 
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     Bondade. Cada pessoa que vive debaixo do sol está em dívida com Deus por causa das Suas plenas 
e contínuas bênçãos. Diz Salmos 145:9: “O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre 
todas as suas obras”. Também lemos em Mateus 5:45: “... porque faz que o seu sol se levante sobre 
maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos”. A pessoa rebelde sem dúvida não merece tais 
bênçãos, mas a bondade de Deus é estendida livremente a todos. Está escrito, em João 1:16: “E todos 
nós recebemos, também, da sua plenitude, e graça por graça”. Logo, todos deveríamos agradecer a 
Deus continuamente, pelas bênçãos como a vida, a saúde, a chuva, as colheitas, a família, o pão de 
cada dia, a protecção e outras bênçãos recebidas da parte do Senhor. É conforme escreveu Tiago: 
“Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vêm do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há 
mudança nem sombra de variação” (Tiago 1:17). 
 
6. a) Explique porque a gentileza e a bondade de Deus se estendem a todas as pessoas, não importando  
        se elas são boas ou más. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Explique o limite da gentileza e da bondade de Deus, quanto às pessoas rebeldes. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Princípios da Gentileza e da Bondade 
Objectivo 4. Reconhecer os verdadeiros princípios ligados à gentileza e à bondade como fruto do 
Espírito. 
 
Serviço ao Próximo 
     Ninguém pode separar a piedade da bondade. Há dois princípios divinos envolvidos nisso:  
 
1. Salvação pessoal;  
2. Serviço prestado aos nossos semelhantes.  
 
     Desde o princípio, Deus planeou que fôssemos bondosos uns com os outros. Contudo, a condição 
espiritual do homem afecta as suas relações sociais. Vemos isso ilustrado nos dois grandes 
mandamentos (Marcos 12:29-31). 
 

RELACIONAMENTO COM DEUS  RELACIONAMENTO COM O PRÓXIMO 

1. Ama o Senhor teu Deus  2. Ama o próximo como a ti mesmo 

 
Este princípio pode ser ainda ilustrado por dois grupos de perguntas que encontramos na Bíblia: 
 

RELACIONAMENTO COM DEUS  RELACIONAMENTO COM O PRÓXIMO 

Génesis 3:9: “Onde estás?”  Génesis 4:9: “Onde está o teu irmão?” 

Lucas 10:25: “Que farei para herdar a vida 
eterna?” 

 Lucas 10:29: “Quem é o próximo?” 
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     Nos exemplos extraídos do livro de Génesis, Deus fez a primeira pergunta a Adão e Eva, 
imediatamente depois de terem pecado por Lhe terem desobedecido. Nessa pergunta vemos a 
preocupação de Deus com o estado espiritual deles. E a segunda pergunta foi dirigida a Caim depois 
de ter assassinado o irmão Abel. Essa pergunta mostra a preocupação de Deus com a maldade que ele 
tinha cometido contra o irmão. 
     Nos exemplos extraídos do evangelho de Lucas, temos duas perguntas feitas por um especialista da 
lei a Jesus. A primeira versa sobre a sua condição espiritual, e a segunda sobre a sua condição social. 
O seu relacionamento pessoal com Deus teve que ocupar o primeiro lugar: “... Amarás ao Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu 
entendimento...” (Lucas 10:27). Veio a seguir o seu relacionamento com o próximo: “... e ao teu 
próximo como a ti mesmo” (Lucas 10:27). 
     Pelo que está escrito aqui, aprendemos quão importante é a gentileza e a bondade como fruto do 
Espírito Santo. Quando esse fruto espiritual é devidamente desenvolvido em nós, então passamos a ver 
o próximo como Deus o vê e procuramos alcançá-lo com o amor de Deus manifestado em nós. O 
nosso serviço terá por objectivo levar outras pessoas a conhecerem Deus como seu Salvador pessoal, 
ajudando-os nas necessidades que porventura tenham. Isso pode incluir o companheirismo, a 
hospitalidade, a ajuda em relação aos problemas, ao encorajamento e, acima de tudo, a demonstração 
de amor. 

 
7. Mostre a relação entre estes dois princípios divinos: o da salvação e o do serviço prestado ao 
próximo: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Não somos salvos porque somos bons ou santos, mas porque Jesus morreu em nosso lugar como 
nosso Redentor. Agora, como crentes que somos, demonstramos o amor de Cristo ao mundo, através 
do fruto do Espírito em nós desenvolvido. Não fazemos isso para ganhar a salvação e, sim, porque já 
somos salvos. Não somos salvos por meio daquilo que fazemos, mas pela graça de Deus e pela fé 
naquilo que Jesus fez por nós na Sua expiação na cruz. 
 
Generosidade 
     Um homem bondoso que serve outros, é um homem rico, mesmo que lhe faltem bens materiais. 
Certamente esse foi o caso dos crentes da igreja em Esmirna mencionados em Apocalipse 2:9: “Eu sei 
as tuas obras, e tribulação, e pobreza (mas tu és rico)...”. As igrejas da Macedónia também foram 
comparadas à igreja em Esmirna, porque Paulo elogiou aqueles crentes em 2 Coríntios 8:2-3: “Como 
em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a profunda pobreza abundou em 
riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico), e ainda acima 
do seu poder, deram voluntariamente”. 
     Conforme foi descrito na passagem bíblica anterior, uma das características distintas da bondade de 
um crente, ou agathosune, é a generosidade, que consiste na pessoa ser “mão-aberta”. A entrega de 
dízimos e ofertas é uma das maneiras que temos para reconhecer que tudo quanto temos vem de Deus. 
Depois de os israelitas terem trazido os seus presentes para a construção do templo, David louvou 
Deus por essas oferendas. Foi então que ele disse: “Porque, quem sou eu, e quem é o meu povo, que  
tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua 
mão to damos” (1 Crónicas 29:14). David reconheceu que só Deus é a fonte de toda a nossa segurança. 
As pessoas, com frequência, procuram encontrar nos bens materiais a segurança de que precisam, 
acumulando esses bens. Porém, o princípio bíblico é que a verdadeira segurança consiste em darmos 
com generosidade, em sermos mãos abertas, porque Deus abençoa quem é generoso. Esse princípio é 
ensinado em Deuteronómio: 
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“Livremente lhe darás, e que o teu coração não seja maligno, quando lhe deres: pois, por esta causa, te 
abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra, e em tudo em que puseres a tua mão. Pois nunca 
cessará o pobre do meio da terra; pelo que te ordeno, dizendo: Livremente abrirás a tua mão para o teu 
irmão, para o teu necessitado, e para o teu pobre, na tua terra” (Deuteronómio 15:10-11). 
 
     É quando se mostra generosa que uma pessoa começa a compreender quão importante é não se 
agarrar cobiçosamente às coisas que perecem. Ensinou Jesus: “Não ajunteis tesouros na terra, onde a 
traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu... 
Porque, onde estiver o vosso tesouro, ai estará também o vosso coração” (Mateus 6:19-21). 
     A obra do Senhor sofre em muitos lugares do mundo por causa de crentes avarentos. Eles nada dão, 
mas também nada recebem. Mas quando a bondade, como fruto do Espírito, é evidente na vida de um 
crente, então isso será reconhecido pela sua rica generosidade, tal como sucedeu às igrejas da 
Macedónia. 

 
8. Qual é a recompensa para a pessoa que é generosa para com os seus irmãos e contribui para 
satisfazer as necessidades do trabalho do Senhor? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Bondade. Justiça e Verdade 
     Estão ligados entre si a bondade, a justiça e a verdade, o que nos revela alguns importantes 
princípios. Diz o texto em Efésios 5:9: “(porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e 
verdade)”. A bondade está relacionada com a misericórdia; a justiça está ligada à rectidão e a verdade 
ao conhecimento. Na ilustração seguinte, poderá perceber melhor a maravilha da bondade de Deus 
para connosco e o que esta significa. 

 

BONDADE  JUSTIÇA  VERDADE 

     

Misericórdia  Rectidão  Conhecimento 

     

 Dá ao Homem tudo o 
que lhe for benéfico.   Dá ao homem o que 

lhe é devido  

 Transcende a Lei   Apega-se à lei  

 A LEI TEM VERDADE, 
MAS NÃO TEM GRAÇA 

 
MISERICÓRDIA: Não recebemos o que de facto 
merecemos da parte de Deus. 

 

 
GRAÇA: Recebemos o que não merecemos da parte de 
Deus. 

 

 
EM CRISTO TEMOS  
A VERDADE E A 
GRAÇA 

 
     “Porque a lei foi dada por Moisés; a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo” (João 1:17). A lei 
tinha verdade, mas não graça. Glória a Deus! Por meio da graça divina, manifestada no Senhor Jesus 
Cristo, obtemos não aquilo que realmente merecemos, mas o que o Seu amor e a Sua graça nos dão 
livremente. 
     A excelência da bondade é resumida no que se chama Regra Áurea: “Portanto, tudo o que vós 
quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas”(Mateus 7:12). 
Por outras palavras, devemos tratar os nossos semelhantes da mesma maneira como Deus nos trata – 
com misericórdia e graça. 
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     Quando Paulo elogiou os crentes de Corinto pela sua generosidade (2 Coríntios 8:1-15), lembrou-
lhes que a graça de Deus, neles actuante, é que os impelira àquela acção. Por seis vezes é usada a 
palavra grega charis, “graça”: nos versículos 1, 4, 6, 7, 9 e 19. O termo charis está intimamente ligado 
ao Espírito Santo, o qual produziu naqueles crentes o fruto da bondade ou generosidade. 

 
9. Combine cada conceito (à direita) com os termos ou descrições relativos ao respectivo conceito (à 
esquerda). Escreva o número correspondente à sua escolha, em cada espaço em branco: 
 
_____ a) Tanto a Lei como Jesus, a tem.   1. Bondade 
  
_____ b) Combina a compaixão com a graça.   2. Justiça 
  
_____ c) Apega-se estritamente à lei.    3. Verdade 
  
_____ d) Associada ao conhecimento. 
  
_____ e) Dá o que merecemos. 
  
_____ f) Dá o que não merecemos. 
 
10. Indique cada afirmação VERDADEIRA. 
a) A relação entre a piedade e a bondade é que quando recebemos o dom divino da salvação, devemos  
    mostrar amor ao próximo na mesma medida em que Deus nos mostrou amor. 
b) A generosidade leva a pessoa a apegar-se aos seus bens materiais para ter segurança. 
c) Se as relações sociais de um homem são as melhores possíveis, então esse homem está  a fazer o  
    que é necessário para ser salvo. 
d) A rectidão de Deus junta-se à Sua misericórdia, para podermos receber o perdão dos nossos  
    pecados. 
e) A verdadeira prova da generosidade tem lugar quando uma pessoa dá com alegria a um irmão  
    mesmo quando ela própria tem necessidades. 
f) A maravilha da grande bondade de Deus para connosco é que Ele é, ao mesmo tempo,  
    misericordioso e gracioso, não aplicando as penas da justiça que merecemos, mas, em vez disso,  
    tendo por nós a compaixão que não merecemos. 
 

GENTILEZA E BONDADE ILUSTRADAS 
 
Exemplos Bíblicos 
Objectivo 5. Mostre como a gentileza e a bondade são demonstradas nas Escrituras. 
 
     A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que usaram de gentileza e bondade 
para com os seus semelhantes. Examinaremos alguns desses exemplos, pelos quais vemos como o 
fruto espiritual pode ser demonstrado nas nossas vidas. 
     Job. Não só Job foi um homem paciente, mas também demonstrou ser um grande exemplo de 
gentileza e bondade. Eis como ele se descreveu a si mesmo: “Eu era o olho do cego, e os pés do coxo; 
dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiria com diligência; e 
quebrava os queixais do perverso, e dos seus dentes tirava a presa... O estrangeiro não passava a noite 
na rua; as minhas portas abria ao viandante” (Jó 29:15-17; 31:32). 
     David. É tocante que a gentileza de David se tenha entendido até aos familiares do seu inimigo, 
Saul. David chamou essa gentileza imparcial de “bondade de Deus” (2 Samuel 9:1-3). Essa é a 
gentileza elevada ao seu mais alto nível. A gentileza imparcial também foi assunto das instruções de 
Paulo a Timóteo: “E ao servo do Senhor não convém contender, mas, sim, ser manso para com todos, 
apto para ensinar, sofredor” (2 Timóteo 2:24). Como uma das dimensões do fruto do Espírito, a 
gentileza imparcial deveria ser demonstrada na vida do crente. 
     A decisão que David tomou, em 2 Samuel, foi a de cair nas mãos do Senhor, pois, segundo ele 
disse, “... muitas são as suas misericórdias; mas nas mãos dos homens não caia eu” (2 Samuel 24:14). 
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David já tinha experimentado, por muitas vezes antes, a gentileza divina e preferiu colocar-se nas 
mãos misericordiosas de Deus e não nas mãos dos homens. 
     Paulo. Antes da sua conversão, Paulo era conhecido pela sua crueldade para com os cristãos, 
conforme ele mesmo testificou. Porém, quando se tornou uma nova criatura em Cristo, deu o seguinte 
testemunho: “Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos” (1 Tessalonicenses 2:7). 
     Jesus demonstrou gentileza até nos últimos momentos antes da Sua morte. Já pendurado na cruz, 
providenciou alguém para cuidar da Sua mãe, Maria (João 19:26-27). E também pediu perdão para 
aqueles que O tinham crucificado (Lucas 23:34). 
     Estêvão é um outro notável exemplo de alguém que seguia o seu Mestre, demonstrando sempre 
gentileza ao próximo. Em vez de desejar a morte dos seus perseguidores, ele orou por eles ao ser 
apedrejado até morrer (Actos 7:59-60). 

 
11. Procure os versículos bíblicos indicados e diga o que cada um deles ensina sobre a gentileza  ou 
bondade da pessoa descrita na referida passagem bíblica. 
 
a) José, filho de Jacob, que foi vendido como escravo, pelos seus próprios irmãos (Génesis 45:21-23). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) Raabe (Tiago 2:25; Josué 2). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c) A mulher sunamita (2 Reis 4:8-10). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Dorcas (Actos 9:36) 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e) Os cristãos primitivos, em Jerusalém (Actos 2:44-45; 4:32-35). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Aplicação Pessoal – Servindo com Amor 
Objectivo 6. Aplicar o ensino a si próprio, baseado no conceito do serviço prestado por amor. 
 
     As dimensões espirituais da gentileza e da bondade envolvem o serviço cristão. O apóstolo Paulo 
enfatizou a importância de servirmos uns aos outros: 
 
“Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à 
carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: 
Amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, 
não vos consumais, também, uns aos outros” (Gálatas 5:13-15). 
 
     A palavra servi, que aparece neste texto, refere-se ao serviço prestado por um escravo nos tempos 
bíblicos. Depois de Deus dar os Dez Mandamentos, falou sobre a idolatria e sobre altares. Em seguida, 
tratou das leis relativas aos servos hebreus (Êxodo 21:1-6). Entre os hebreus não havia escravos, a 
menos que algum israelita se tornasse ladrão, ou ficasse demasiado pobre para pagar as suas dívidas. 
Só nessas circunstâncias um deles poderia ser vendido como escravo, mas isso pelo período máximo 
de seis anos. Durante esse tempo teria de ser tratado como um servo contratado, pagando a sua divida 
com o seu trabalho até completar seis anos. Terminado esse período, era automaticamente posto em 
liberdade. Se um servo hebreu amasse o seu senhor e preferisse continuar com ele, então era levado 
perante os juízes e uma das suas orelhas era perfurada por uma sovela. Daquele dia em diante ele 
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pertencia ao seu senhor pelo resto da vida, pela sua livre escolha. Uma pessoa assim era às vezes 
chamada de “escravo por amor”. 
     David, referindo-se ao Messias vindouro, como um “escravo por amor”, disse: 
 
“Sacrifício e oferta não quiseste; as minhas orelhas furaste; holocaustos e expiação pelo pecado não 
reclamaste. Então disse: Eis aqui venho; no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua 
vontade, ó Deus meu; sim, a tua lei está dentro do meu coração” (Salmos 40:6-8). 
 
     O próprio Jesus Cristo veio a este mundo como um “servo por amor”. De facto, em Isaías 42:1 e 
52:13, o Senhor é chamado de servo. E Ele confirmou isso em Mateus 20:28: “Bem como o Filho do 
homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate por muitos”. 
     O apóstolo Paulo recomendou aos crentes da Galácia que servissem uns aos outros com amor. Mais 
tarde, exortou-os a levarem as cargas uns dos outros (Gálatas 6:2). Nesta passagem, a palavra “cargas” 
vem do vocábulo grego baros, que significa “peso”. Já em Gálatas 6:5, onde ele diz que cada um deve 
levar o ser próprio “fardo”, o termo original é “phortion”, que quer dizer uma porção ou quota. 
Portanto, deveríamos ajudar-nos mutuamente, levando uma porção do peso alheio. 
     Servir com amor é uma expressão de bondade, que deveria começar no seio da nossa própria 
família. O lar é o melhor lugar para o crente exercer o fruto do Espírito. Alguns crentes pensam que é 
fácil demonstrar bondade para com os de fora, mas no seu próprio lar fracassam, não sendo gentis, 
nem bondosos. Servir com amor é uma demonstração de frutificação espiritual que podemos 
demonstrar em relação aos nossos próprios familiares. 
     As Escrituras a seguir resumem a importância do crente servir com amor: 
 
“E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 
Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé”  
(Gálatas 6:9-10). 

 
"Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de 
pecados; sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos 
outros o dom, como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus" (1 Pedro 4:8-10). 
 
12. Escreva pelas suas próprias palavras um princípio do serviço cristão resultante do nosso 
relacionamento com Jesus Cristo: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
13. Pode dizer, juntamente com o salmista David: “Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu”? 
Faça a si mesmo esta perguntas e, a seguir, escreva as suas respostas. Estas perguntas são bastante 
sérias, de modo que deve respondê-las orando. 
 
a) Qual é a minha própria atitude em relação a servir o próximo? Estou disposto a fazer trabalho 
humilde? Fico a esperar reconhecimento das pessoas por aquilo que lhes faço? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) As outras pessoas podem ver que sou crente, por causa da minha gentileza e bondade? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 



 89 

c) Tenho um verdadeiro espírito de generosidade? De docilidade? De amor? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) Baseado nas minhas respostas às perguntas anteriores, aqui estão algumas áreas da minha vida onde 
preciso da ajuda do Espírito Santo para que o fruto de gentileza e bondade seja mais desenvolvido na 
minha vida: 

  
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Auto-Teste 
 
RESPOSTA BREVE – Responda de maneira breve a cada questão ou complete cada frase. 
 
1. Dê três definições da palavra gentileza (chrestotes): 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. A bondade (agathosune) é definida como: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Explique o relacionamento que há entre o exemplo do escravo por amor, no Antigo Testamento, e o     
fruto do Espírito sob a forma de gentileza e bondade. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
ESCOLA MÚLTIPLA – Seleccione a melhor resposta para cada pergunta. 
 
4. Qual dos termos em baixo está mais associado à bondade (agathosune)? 
a) Jugo 
b) Carga 
c) Serviço 
d) Pureza 
 
5. Qual destas características é a base da gentileza espiritual?  
a) A pureza ou carácter moral. 
b) A generosidade. 
c) A disposição em repreender e disciplinar. 
d) O toque. 
 
6. Qual destas afirmações é correcta, em relação à bondade (agathosune)?  
a) Está limitada a uma qualidade interior. 
b) Pode ser ao mesmo tempo, gentil e forte. 
c) Nunca repreende ou disciplina. 
d) É uma qualidade inactiva. 
 
7. Porque Deus é gentil e bondoso, a Sua rectidão é combinada com:  
a) a Sua severidade. 
b) os Seus mandamentos. 
c) a Sua misericórdia e graça. 
 
8. Os dois princípios divinos da piedade e da bondade são:  
a) a salvação e o serviço cristão. 
b) o serviço cristão e o amor. 
c) a misericórdia e a graça. 
d) a rectidão e a graça. 
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9. O conceito de generosidade, como parte da bondade espiritual, em resumo é: 
a) eu dou tudo quanto me é pedido. 
b) eu dou quando sinto o impulso de dar. 
c) sou um mãos-abertos quando dou, mesmo que isso signifique um sacrifício para mim. 
d) calculo cuidadosamente a décima parte do que tenho, como sendo do Senhor. 
 
10. A lei contém verdade, mas não  
a) a justiça. 
b) a retidão. 
c) a bondade. 
d) a graça. 
 
11. A gentileza de David para com a família de Saul é uma importante lição sobre a necessidade que       
nós temos de: 
a) paciência. 
b) imparcialidade. 
c) justiça. 
d) salvação. 
 
12. A bondade e a gentileza de Deus abrange todas as pessoas, pois Ele quer conduzir-nos 
a) à rebeldia. 
b) às bênçãos. 
c) ao arrependimento. 
d) ao julgamento. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
7. Amar Deus é a primeira prioridade; a seguir, vem o amor ao próximo. Deus estende-nos a Sua 
bondade; e então devemos tratar o próximo da mesma maneira. Ambas as coisas são essenciais, se 
quisermos agradar a Deus. 
 
1. a) Uma característica de doçura, compaixão e ternura.  
    c) Uma qualidade interna de bondade ou pureza. 
 
8. O Senhor abençoá-lo-á no seu trabalho e em tudo que fizer. 
 
2. a) 2. Bondade (agathosune)   e) 2. Bondade (agathosune) 
    b) 1. Gentileza (chrestotes)   f) 2. Bondade (agathosune) 
    c) 1. Gentileza (chrestotes)  g) 1. Gentileza (chrestotes) 
    d) 1. Gentileza (chrestotes)   h) 2. Bondade (agathosune)  
      i)  1. Gentileza (chrestotes) 
 
9. a) 3. Verdade  d) 3. Verdade 
    b) 1. Bondade  e) 2. Rectidão 
    c) 2. Rectidão  f) 1. Bondade 
 
3. a) Gentileza   c) Bondade 
    b) Bondade   d) Gentileza 
  
10. a) V          b) F          c) F         d) V          e) V          f) V 
 
4. a) V          b) V          c) F          d) V          e) F      
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11. a) Providenciou para os seus irmãos todas as coisas necessárias e enviou para o seu pai as      
melhores coisas do Egipto. 
b) Raabe ofereceu hospedagem aos espias israelitas e enviou-os de volta por um caminho diferente. 
c) Ela providenciou hospedagem para Eliseu, um santo homem de Deus, fornecendo-lhes alimento e  
    abrigo. 
d) Dorcas estava sempre a fazer o bem e a ajudar os pobres. 
e) Venderam os seus bens e compartilharam do que tinham com todos, de modo que ninguém passasse  
    necessidades. 
 
5. Deus é compassivo, gracioso, tardio em irar-se, cheio de amor, não nos acusa (mesmo quando 
merecemos), não nos trata como nós merecemos, nem nos retribui conforme os nossos  pecados. 
 
12. A sua resposta. Poderia ser: porque decidi entregar-me a Jesus Cristo por amor, sou Seu servo e 
servirei outras pessoas em Seu nome e orientado pelo Seu amor. 
 
6. a) Deus quer levar todos ao arrependimento, porque Ele ama a todos nós. Por causa da Sua natureza  
        Ele alcança-nos a todos com a Sua bondade. 
    b) Aqueles que continuarem na sua impiedade e não aceitarem o perdão oferecido por Deus, serão  
        lançados fora e julgados por Ele. 
 
13. As suas respostas. Lembre-se que para agir com gentileza e bondade é preciso prática. Uma  coisa 
é alguém resolver ser mais gentil e mostrar-se mais bondoso. Mas, pôr em prática essa decisão é 
essencial para quem quer deixar que o Espírito Santo desenvolva nele o fruto da bondade. 
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Unidade 3 
O FRUTO DO ESPÍRITO 

EM RELAÇÃO A NÓS 
MESMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


