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LIÇÃO 10 
Produção de Fruto: Não Há Lei Contra Isso 

 
     No começo deste curso falámos sobre a analogia feita por Jesus sobre o agricultor, a videira e os 
seus ramos. Nessa analogia, Deus Pai é o agricultor; Jesus é a videira; e nós, que permanecemos n’Ele, 
somos os ramos. Um ramo recebe alimento da vinha enquanto estiver ligado a ela. Um ramo depende 
dessa fonte de vida, para crescer e produzir fruto. Quando se torna necessário, o agricultor poda um 
ramo, para produzir mais fruto. Mas o ramo que não permanece ligado à videira é cortado e queimado. 
     O plano de Deus para si e para mim é que sejamos cristãos que produzam fruto espiritual. Por 
outras palavras, Ele quer que manifestemos as características de Cristo na nossa vida diária, da mesma 
maneira que um ramo manifesta as características da videira a que está ligado. Deus torna isso 
realidade concedendo-nos o Seu Santo Espírito que habita em nós, produzindo as características a que 
chamamos de fruto do Espírito, de acordo com Gálatas 5:22. 
     Nesta lição final estudaremos novamente o fruto do Espírito nos seus nove aspectos; e 
examinaremos a relação entre a lei do Antigo Testamento, a liberdade cristã e o fruto do Espírito. 
Existem leis contra muitas coisas, mas não há qualquer lei contra a produção de fruto espiritual, ou 
seja, a nossa semelhança com Cristo. Permita que o Espírito Santo opere na sua vida para que ela seja 
um ramo saudável da videira, e que produza muito fruto espiritual. 

 
Sumário da Lição 
A LEI E A LIBERDADE CRISTÃ  
     Liberdade da Servidão 
     A Lei da Liberdade 
REVISÃO DO FRUTO DO ESPÍRITO 
     Um Desenvolvimento Progressivo 
     Temas Principais  
 
Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de:  
1. Explicar o que deve ocorrer na vida de uma pessoa, para que ela experimente liberdade da servidão 
    à lei e ao pecado. 
2. Descrever o que significa gozar da liberdade cristã. 
3. Resumir as características básicas dos nove aspectos do fruto do Espírito. 
4. Tomar a decisão de viver dirigido pelo Espírito, para que as características de Cristo sejam 
    produzidas em si abundantemente. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Como base desta lição leia todos os seis capítulos da epístola  aos Gálatas. 
2. Estude toda a lição da maneira habitual. Leia todos os textos bíblicos indicados e responda a todas 
    as perguntas de estudo. A sua aplicação pessoal aos princípios básicos ensinados neste curso é a 
    ênfase principal desta lição. 
3. Faça o auto teste e confira as suas respostas. 
4. Faça a revisão das lições sete a dez e a seguir, responda as perguntas do Terceiro Exame da  
    Unidade. 
 
Palavras-chave 
conduta moral  
expiação  
legalismo 
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A LEI E A  LIBERDADE CRISTÃ 
 
Liberdade da Servidão 
Objectivo 1. Identificar frases que expressem o significado da liberdade da servidão. 
 
“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). 
 
     Já parou alguma vez para considerar por que motivo existem as leis? Como seria a sua comunidade 
se elas não existissem? Se não houvesse leis, cada um faria o que melhor lhe parecesse. Pode não 
haver problema neste particular, enquanto a vontade de uma pessoa não entrar em conflito com a de 
outra pessoa. Porém, cada cidadão é capaz de se conduzir de tal modo que nunca surjam conflitos? 
Que aconteceria se alguém decidisse conduzir seu automóvel pela esquerda da estrada, e outra pessoa 
resolvesse fazê-lo pela direita? Se estivessem a seguir em direcções contrárias, na mesma estrada, 
rapidamente haveria uma colisão, não é verdade? E então teriam de enfrentar as consequências. 
     Existem leis contra a mentira, o furto, o homicídio, as infracções de trânsito, o abuso contra os 
direitos alheios, sem falarmos em muitos outros erros e males que podem ser encontrados na 
sociedade. Porém, não existe nenhuma lei contra o fruto do Espírito! Essa é a chave para uma real 
liberdade da servidão. 
     O apóstolo Paulo escreveu a epístola às igrejas da Galácia por causa de falsos ensinos que entraram 
naquelas igrejas. Alguns estavam a ensinar que se uma pessoa quisesse ser salva, teria de seguir todas 
as regras e regulamentos do Antigo Testamento. Paulo estava disposto a corrigir tal ensino. Ele queria 
que os crentes da Galácia entendessem que a salvação deles se alicerçava na fé e na obra expiatória de 
Jesus Cristo, como um dom gratuito da graça de Deus. Ninguém pode receber a salvação por meio das 
obras nem é preciso realizar certas obras para conservar a salvação. 
     A lei do Antigo Testamento não podia impedir que as pessoas cometessem erros, mas fazia-as 
saber em que consistiam os erros. A decisão de obedecer ou desobedecer à lei dependia de cada 
pessoa que recebia a lei. Se alguém preferisse desobedecer à lei, já sabia que as consequências eram 
inevitáveis. 
     Se já leu a história da nação de Israel no Antigo Testamento, então também sabe que o povo 
escolhido de Deus desobedeceu à lei repetidas vezes e teve de sofrer por causa dessa desobediência. 
Deus sabia que os homens, através dos seus próprios esforços não eram capazes de obedecer a lei. Por 
essa razão é que permitiu que eles oferecessem sacrifícios como expiação pelo pecado. Porém quando 
Jesus se ofereceu como a nossa expiação permanente, de uma vez para sempre Ele cumpriu a lei. A lei 
do Antigo Testamento era a Antiga Aliança. O sacrifício de Cristo no nosso lugar abriu caminho para 
a Nova Aliança entre Deus e o homem. Essa Nova Aliança provê o perdão dos pecados por meio da 
graça de Deus através da fé em Jesus Cristo. É um dom gratuito. Os homens já não estão sob a 
servidão à lei do Antigo Testamento. Através de Jesus Cristo fomos libertos da condenação da lei 
(Jeremias 31:31-34). 
     O que significa isto? Porventura significa que visto serem os homens libertos da lei, poderão viver 
como bem quiserem? Certamente que não! Significa que agora o Espírito de Cristo habita neles e que 
a sua nova natureza espiritual está sob controle. Essa nova natureza não tem prazer nos desejos maus 
ou egoístas, mas tem prazer em agradar a Deus. A nova natureza do crente capacita-o a obedecer a 
Deus e a viver uma vida que Lhe é agradável. 
     Se ler todos os seis capítulos da epístola aos Gálatas, compreenderá que a ênfase de Paulo em toda 
essa epístola, é que somos justificados perante Deus pela nossa fé em Jesus Cristo, à parte das obras da 
lei. O Espírito Santo que em nós veio residir é o princípio da nossa nova vida em Cristo. 
     Disse F. F. Bruce: “Estar livre da lei não anula de modo algum as obrigações quanto à conduta 
moral. Mas daqui em diante as obrigações da conduta moral são promovidas (motivadas) não pelos 
ditames da lei, mas pela operação do Espírito livre... A liberdade do Espírito é o antídoto tanto para a 
servidão à lei como à libertinagem” (1982, Pág. 239-240). 
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Vamos resumir o que isto significa: 

1. A pessoa salva pela fé em Jesus Cristo já não está sujeita à servidão da lei do Antigo Testamento. 
2. No momento da salvação da alma o Espírito Santo vem residir no crente, e Ele recebe então uma 
    nova natureza espiritual. 
3. Desde que o crente deixa o controle da sua vida nas mãos do Espírito Santo vive uma vida cristã 
    vitoriosa. 
4. A conduta do crente passa a ser determinada pelo seu grau de entrega ao controle do Espírito Santo.    
    Ele já não está sujeito à lei nem à sua antiga natureza e aos seus antigos desejos.  
 
Agora queremos ilustrar esse conceito por meio de um diagrama:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Qual é o principio da nova vida em Cristo? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2. Qual é a solução para os problemas da servidão à lei e da servidão aos desejos pecaminosos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Quais das frases em baixo expressam o verdadeiro sentido da liberdade da servidão à lei ou ao 
pecado? 
a) Vida no Espírito. 
b) Liberdade de fazer o que quisermos. 
c) Liberdade de toda a obrigação quanto a conduta moral. 
d) Salvação pela fé em Cristo. 
e) Satisfação dos desejos pessoais. 
f) Operação do Espírito em nós. 
g) Obediência a todos os mandamentos da lei. 
h) Manifestação do fruto do Espírito. 
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A Lei da Liberdade 
Objectivo 2. Dizer quais são os dois aspectos da lei da liberdade, e explicar o que os torna possíveis. 
 
      Gálatas 5 resume o ensino de Paulo sobre a lei e a liberdade. No primeiro versículo Paulo adverte 
novamente os crentes gálatas acerca da servidão à lei. Ele compara a observância dos ritos e 
cerimoniais da lei a um jugo de escravidão. Se alguém quiser voltar a respeitar a lei é obrigado a 
observar todo o pacto da lei. Se uma parte da lei for violada, toda a lei será violada. Os crentes, porém, 
através da fé em Cristo, estão sob a Nova Aliança, o que significa que estamos livres de qualquer 
observância dos ritos cerimoniais e dos dias especiais determinados pela lei. A Nova Aliança que foi 
possível por causa do sangue de Cristo é um pacto de liberdade, de rectidão e de vida. O evangelho é 
designado de “lei de Cristo” em Gálatas 6.2; mas é uma lei da liberdade de servir Deus, e não o 
pecado, visto que, juntamente com a nossa liberdade espiritual também temos a responsabilidade de 
viver em rectidão. E somos capazes de viver em rectidão unicamente por causa do poder do Espírito 
Santo, actuante em nós. 
     Os crentes da Galácia estavam a tentar agradar ao mesmo tempo, à lei e a Cristo. É disso que Paulo 
fala na Epístola aos Gálatas. Noutra epístola dirigida à igreja em Roma, ele referiu-se ao mesmo 
assunto. 
 
“Assim, meus irmãos, também vós estais mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de 
outro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando 
estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obravam nos nossos membros, para 
darem fruto para a morte. Mas agora, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que 
estávamos retidos; para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra”            
(Romanos 7:4-6). 
 
     Desta maneira, passo a passo, Paulo instruiu os crentes da Galácia acerca da vida no Espírito. Em 
primeiro lugar ele menciona a verdade básica de termos nascido do Espírito (Gálatas 4:29). Em 
seguida ele fala do viver por meio do Espírito (5:16). E, finalmente, ele exorta os crentes gálatas 
acerca do andar pelo Espírito (5:25). 
     O ponto culminante dessa Epístola aos Gálatas é quando Paulo contrasta a vida na carne       
(Gálatas 5:19-21) com a vida no Espírito. Leia as duas listas que preparou na primeira lição e faça 
novamente uma comparação entre elas. O ensino de Paulo não nos diz que há uma guerra contínua 
dentro de nós, impedindo-nos de viver correctamente. Ele simplesmente descreve os resultados da 
vida do legalista que procura a perfeição através dos seus próprios esforços. Aqueles que pertencem a 
Cristo, segundo Paulo, crucificaram a sua natureza pecaminosa com as suas paixões e desejos. As suas 
vidas são agora dirigidas pelo Espírito Santo: eles nasceram do Espírito, eles vivem pelo Espírito e 
eles andam no Espírito. Nisto consiste a lei da liberdade. 

 
4. A lei da liberdade mostra que, pelo poder do Espírito Santo, temos a liberdade de 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e não para _________________________________________________________________________ 
 
5. Explique o processo que torna possível a lei da liberdade: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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REVISÃO DO FRUTO ESPIRITUAL 
Objectivo 3. Fazer uma auto-avaliação das provas do fruto do Espírito na sua vida e da necessidade 
que tem do crescimento cristão. 
 
Um Desenvolvimento Progressivo 
 
     Merril C. Tenney no seu comentário sobre a Epístola aos Gálatas, escreveu: “O propósito óbvio 
dessa epístola não foi o de preparar os gálatas para serem aprovados num exame mas, sim, de os 
preparar para viverem uma vida” (1979, pág. 208). Poderíamos dizer o mesmo acerca deste curso 
sobre o fruto do Espírito. O mais importante propósito deste curso consiste em criar em si o desejo de 
manifestar na sua vida o fruto do Espírito, e isso de maneira abundante e rica. Lembre-se que o fruto 
do Espírito consiste no desenvolvimento progressivo da vida e da natureza de Jesus Cristo no crente. 
     O nosso grande objectivo é sermos como Jesus. Disse C.S. Lewis: “O nosso modelo é o de Jesus, 
não só o do Calvário, mas também o da oficina, o das estradas, o das multidões, o das oposições 
astuciosas e das exigências clamorosas, o da falta de tranquilidade e privacidade totais, o das 
interrupções. Por este motivo... a vida divina está a operar sob condições humanas” (1976, pág. 11). 
     Algumas vezes é mais fácil dobrar o joelho frente ao altar e tomar a decisão de seguir Jesus, do que 
pôr em prática essa decisão. O carácter de Jesus pode ser visto em si quando está a trabalhar na 
oficina? Na estrada? No meio da multidão? O carácter de Cristo fica em evidência quando lhe são 
feitas exigências absurdas, quando as pessoas lhe fazem oposição, e quando está sob adversidade? 
Manifesta uma vida parecida com a de Cristo no meio de confusões e interrupções? Nunca se esqueça 
de que contamos com um poderoso Auxílio em cada situação. À medida em que andarmos no Espírito, 
Ele ajudar-nos-á a viver conforme Jesus viveu e a beleza de Cristo será vista em nós. 
 
Temas Principais 
 
     Em conclusão, façamos uma revisão dos nove aspectos do fruto do Espírito, considerando, uma vez 
mais, os principais temas deste estudo. 
 
1. O Amor. A primeira dimensão do fruto do Espírito é o amor agape, que é um amor profundo, 
altruísta e constante, que encontra a sua maior expressão no amor de Deus e no amor que Jesus nos 
mostrou na cruz. É o amor que 1 Coríntios 13 descreve como paciente, bondoso e altruísta. Não é 
invejoso, jactancioso, orgulhoso nem rude, e também não se irrita facilmente. Regozija-se perante a 
verdade. Este amor não conserva a lembrança das ofensas sofridas e nem se deleita com o mal. Já viu 
que muitas das definições que demos dos outros aspectos do fruto espiritual também se aplicam ao 
amor? Essa é a grande característica de Cristo, da qual flúem todas as Suas outras características. 
 
2. A alegria. Esta característica é uma graça divina que resulta numa atitude de animação, de tranquilo 
deleite e de profundo regozijo com base na vida no Espírito. É um dos resultados da fé em Deus, não 
sendo nunca afectada pelas circunstâncias da vida diária. Esta alegria deriva da salvação, da tomada de 
consciência de que o poder de Deus está a agir em nosso favor e também das bênçãos do nosso viver 
diário junto com Deus e em comunhão com Ele, por meio da Sua Palavra e da oração. Há um estreito 
vínculo entre o sofrimento e a alegria na vida do crente. A alegria do Senhor proporciona-nos força em 
momentos difíceis. 
 
3. A paz. A paz que o Espírito Santo dá inclui a tranquilidade, a calma, a unidade, a harmonia, a 
segurança, a confiança, o abrigo e o refúgio de que precisamos. Consiste no bem-estar espiritual, no 
conhecimento de que estamos em boas relações com Deus, e também na certeza de que podemos 
confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Experimentamos paz com Deus por ocasião da 
salvação da alma. A paz de Deus é uma paz interior, que vem substituir a ira, o sentimento de culpa e 
as preocupações. A Bíblia exorta-nos a esforçar-nos ao máximo por vivermos em paz com todos os 
homens, e também por procurarmos a paz e segui-la. A paz com os homens também requer que 
sejamos pacificadores. 
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4. A paciência. Essa dimensão ou aspecto do fruto do Espírito refere-se à longanimidade, juntamente 
com a disposição de um temperamento equilibrado e de moderação. A paciência consiste na 
perseverança, na resistência, que não cede perante circunstâncias difíceis nem desiste sob provações 
prolongadas. Esse é um dos grandes atributos de Deus, conforme se aprende em Êxodo 34:61. Deus é 
compassivo, gracioso, tardio em irar-se, fiel, que mantém por nós o Seu amor, e está pronto a perdoar. 
Estas são descrições d’Aquele que é paciente. 
 
5. A gentileza. A pessoa que se mostra gentil tem uma disposição graciosa que envolve a ternura, a 
compaixão e a docilidade, tudo fluindo da sua pureza interior. Tal pessoa dispõe-se a fazer aquilo que 
é bom. A gentileza está intimamente associada à bondade, que consiste em exteriorizar a qualidade 
interior da gentileza. 
 
6. A bondade. Essa característica consiste na prática ou expressão da gentileza – fazendo aquilo que é 
bom. Inclui o serviço ou ajuda ao próximo, bem como a generosidade. A bondade pode ser, ao mesmo 
tempo, gentil e forte, podendo até incluir a repreensão e a disciplina, com a finalidade de levar alguém 
ao arrependimento e ao perdão. 
 
7. A fidelidade. Esta é a virtude própria da pessoa que tem fé, está relacionada com a confiabilidade, a 
integridade, a lealdade, a honestidade e a sinceridade. A fidelidade está baseada na nossa confiança em 
Jesus, de que pode e quer salvar-nos, bem como na nossa absoluta rendição a Ele, como nosso Senhor 
e Salvador. A pessoa fiel é digna de confiança – podemos depender dela; de que fará o que é correcto, 
de que cumprirá as suas promessas. Também é fiel na mordomia – pode-se confiar nela de que fará a 
obra de Deus de acordo com a Sua vontade. Tal pessoa reconhece que o seu tempo, os seus talentos e 
os seus haveres pertencem todos ao Senhor, mostrando-se fidedigna na administração dessas coisas. 
 
8. A mansidão. As três ideias principais em torno da mansidão são: (1) Submissão à vontade de Deus; 
(2) disposição para aprender; e (3) consideração para com o próximo. A mansidão inclui o controle da 
ira – saber quando é apropriado e quando não é apropriado ficar irado. As analogias de Cristo como o 
Cordeiro de Deus, do Espírito Santo como uma pomba, e dos crentes como ovelhas, ilustram o 
significado das características que indicam a presença da mansidão na vida de um crente. 
 
9. O auto-controle. O aspecto final do fruto do Espírito Santo é o auto-controle, ou seja, o auto-
domínio, que é ilustrado pelo treino rigoroso e a disciplina dos atletas que se esforçam para ganhar o 
prémio. O auto-controle envolve o domínio das paixões sensuais e a moderação nos hábitos diários, 
em contraste com a indulgência em demasia. O crente é exortado a viver uma vida equilibrada, sem 
excessos. As áreas específicas sobre as quais o auto-domínio é exercido são o controle da língua, dos 
impulsos sexuais, do uso do tempo, dos pensamentos, a temperança no comer e no beber. O auto-
controle torna-se possível por causa da nova natureza que foi criada dentro de nós, a qual cede o 
controle da vida aos cuidados do Espírito Santo. O auto-controle é essencial para que o crente leve 
uma vida santa. Na realidade, o auto-domínio consiste no controle pelo Espírito, ou a outorga 
voluntária de todos os aspectos da nossa vida ao controle do Espírito Santo. 
 
6. Pratique escrever o texto de Gálatas 5:22-23, até que possa fazê-lo de memória. Então cite o texto 
em voz alta, para alguém ouvir. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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7. Combine a lista dos vários aspectos do fruto do Espírito (em baixo) com as breves descrições  de 
cada um deles (em cima): 
a) A prática ou expressão da gentileza, incluindo o serviço que podemos prestar generosamente a  
    outros. 
b) Envolve a submissão, a disposição de aprender e a consideração pelo próximo. 
c) Uma atitude de grande contentamento, com base na fé em Deus e não nas circunstâncias externas. 
d) Envolve um treino severo, temperança, moderação e equilíbrio. 
e) Tranquilidade, unidade, harmonia, segurança. 
f) A característica que envolve todas as outras, a qual foi singularmente demonstrada pela morte de  
    Cristo na cruz. 
g) Uma qualidade interior, de ternura, compaixão e docilidade. 
h) Confiabilidade, honestidade, sinceridade e boa mordomia. 
i) Perseverança, longanimidade e bom temperamento. 
 
 1. Amor    
 2. Gozo (Alegria)  6. Bondade 
 3. Paz    7. Fidelidade 
 4. Paciência   8. Mansidão  
 5. Gentileza   9. Auto-controle 
 
8. Copie os títulos a seguir, e dedique algum tempo para fazer uma completa auto-avaliação das provas 
do fruto do Espírito na sua vida. Pense como poderá pôr em prática o que aprendeu no decurso destas 
lições. Considere as necessidades que talvez tenha em relação à manifestação do fruto do Espírito na 
sua vida. 

 
Depois de ter preenchido o quadro, dedique-se à oração no sentido que o Espírito Santo produza 

mais abundantemente em si essas características de Cristo. Lembre-se que o fruto do Espírito é um 
desenvolvimento dia após dia, das características de Cristo em nós, à medida que vamos crescendo 
pelo impulso do Espírito Santo. Talvez venha a falhar muitas vezes, mas o Espírito Santo ajudá-lo-á a 
tornar-se um ramo que produza muito fruto, enquanto Lhe entregar o controle da sua vida. 

 
Concluímos com a seguinte lembrança, feito pelo apóstolo Paulo: 
 
“Digo, porém: Andai em Espírito... Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito... o que semeia 
no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” (Gálatas 5:16, 25; 6:8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Fruto do Espírito 

    

Características Breve descrição das 
características 

Prova dessa 
característica em 

mim 

Necessidades para o 
meu crescimento 
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Auto-Teste 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a afirmação for VERDADEIRA, escreva V no espaço em branco. Se for 
FALSA, escreva F. 
 
_____ 1. Quando falamos de fruto espiritual, referimo-nos a algum dos nove aspectos do fruto do  
               Espírito. 
_____ 2. Os termos fruto do Espírito e características de Cristo referem-se aos mesmos conceitos. 
 
_____ 3. A liberdade cristã indica que o crente pode pôr de lado os mandamentos de Deus e viver  
               como quiser. 
_____ 4. A salvação recebe-se pela fé em Cristo, sendo conservada pelas boas obras. 
 
_____ 5. O propósito da lei do Antigo Testamento era impooibilitar que as pessoas agradassem a  
      Deus. 
_____ 6. O princípio normativo da nova vida em Cristo é o Espírito Santo que em nós veio residir. 
 
_____ 7. A liberdade do Espírito provê a resposta tanto para a servidão à lei, como para a servidão aos  
               desejos pecaminosos. 
_____ 8. A Nova Aliança é uma lei de liberdade que nos capacita a servir Deus e não ao pecado. 
 
_____ 9. Os crentes ainda têm a obrigação de cumprir certos ritos e cerimónias da lei do Antigo  
               Testamento. 
_____ 10. Enquanto alguém entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo estará a dar provas do  
                 facto de que serve Deus por escolha voluntária e não por imposição da lei. 
_____ 11. O fruto do Espírito é o desenvolvimento progressivo da vida e da natureza de Jesus Cristo   
                 no crente. 
_____ 12. O fruto do Espírito já está plenamente produzido em cada crente a partir do momento da sua  
                 salvação, quando o Espírito Santo vem habitar nele. 
 
 
Respostas às Perguntas de Estudo 
 
5. Consiste em nascer do Espírito, viver pelo Espírito e andar no Espírito 
 
1. O Espírito Santo, que veio residir em nós. 
 
6. A sua resposta. 
 
2. A liberdade do Espírito, o Qual veio residir em nós. 
 
7. a) 6. Bondade    f) 1. Amor 
b) 8. Mansidão     g) 5. Gentileza 
c) 2. Alegria     h) 7. Fidelidade 
d) 9. Domínio próprio     i) 4. Paciência 
e) 3. Paz 
 
3. a) Vida no Espírito.    f) Operação do Espírito em nós. 
    d) Salvação pela fé em Cristo.  h) Manifestação do fruto do Espírito. 
    f) Operação do Espírito em nós.  . 
 
8. A sua resposta. 
 
4. servir Deus, pecar 


