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LIÇÃO 5 
Paciência: Fruto da Perseverança 

 
     A paciência (ou longanimidade, conforme Gálatas 5:22) para curar, para obter libertação, 
orientação, ou educação... é algo que em geral dificilmente se obtém. Queremos que as coisas 
aconteçam AGORA e não no futuro distante. Nunca o tempo se arrasta com mais lentidão do que 
quando estamos a esperar que alguém chegue, ou que qualquer coisa aconteça. Porém os melhores 
acontecimentos requerem grande dose de paciência. Um médico precisa de estudar de sete a dez anos, 
antes que possa chegar ao objectivo desejado. Um pai precisa de ensinar ao filho a mesma lição, 
muitas vezes, para que a mesma seja aprendida. Quase todos nós trabalhamos arduamente, tendo de 
poupar dinheiro por longo período de tempo, para podermos adquirir alguma coisa que é importante 
para nós. O crente cheio do Espírito, do mesmo modo, precisa de aprender o segredo da paciência, 
para poder desenvolver um carácter parecido com o de Cristo. 
     As pessoas com frequência falam da “paciência de Job”. Job sofreu por muito tempo e esperou com 
paciência no Senhor, antes de receber a cura e a restauração da sua família e dos seus haveres 
materiais. Moisés teve de passar quarenta anos na escola da paciência, para poder chegar ao seu pleno 
potencial de utilidade para o Senhor. Somos aconselhados por Tiago: “Sede vós, também, pacientes, 
fortalecei os vossos corações; porque já a vinda do Senhor está próxima” (Tiago 5:8). O 
desenvolvimento da paciência na nossa vida é parte importante da nossa transformação para sermos 
parecidos com Cristo (2 Pedro 1:5-8). 
     Esta lição ajudá-lo-á a ver a importância da paciência e mostrará como poderá cooperar com o 
Espírito Santo, para que Ele produza esse fruto em si. A paciência é o fruto da perseverança – firmes 
na fé, perseverando, quando nada mais é possível fazer – esperar no Senhor! 

 
Sumário da Lição 
A PACIÊNCIA IDENTIFICADA  
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Objectivos da Lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de: 
1. Descrever dois aspectos da palavra paciência como fruto do Espírito, e dar exemplos bíblicos para 
    cada um desses aspectos. 
2. Exemplificar a paciência de Deus com o homem e explicar as razões da Sua grande paciência. 
3. Analisar a relação entre a paciência e outras características espirituais, no que se aplicam à sua 
    própria experiência espiritual. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estude esta lição da mesma maneira como estudou as anteriores: leia o desenvolvimento da lição, 
    responda a todas as perguntas e leia as referências das Escrituras que forem indicadas. 
2. Estude o sentido da palavra-chave. 
3. Faça o auto-teste e verifique as suas respostas. 
 
Palavra-chave 
pagão 
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A PACIÊNCIA IDENTIFICADA 
 
Definições Bíblicas 
Objectivo 1. Definir aspectos da paciência como fruto do Espírito. 
 
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade (paciência)...” (Gálatas 5:22). 
 
     As três primeiras qualidades do fruto espiritual – o amor, a alegria e a paz – são ingredientes 
essenciais da nossa vida espiritual interior, da nossa relação pessoal com Deus – aquilo que tem lugar 
nos nossos corações, quando o Espírito Santo habita em nós. Os três aspectos seguintes do fruto do 
Espírito, a começar pela paciência, são manifestações exteriores do amor, da alegria e da paz, no nosso 
relacionamento com os nossos semelhantes. 
     O vocábulo grego original traduzido por “paciência” (na versão portuguesa de Gálatas 5:22, 
“longanimidade”) é makrothumia (vem de makros, que significa “longo” e thumia, “temperamento”, 
“natureza”, “índole”). A palavra original combina as ideias de muita paciência e de um temperamento 
bem equilibrado, controlado por Deus. Noutras palavras, a pessoa em quem o Espírito Santo está a 
produzir o fruto da paciência aprende a esperar no Senhor sem perder a esperança, não admitindo 
derrotas e nem se deixando dominar pela ira. 
     A paciência, como fruto do Espírito, capacita o crente a exercer o auto-domínio (aquele que se 
contém) diante de qualquer provação. A paciência não se apressa em “ajustar as contas” ou em punir. 
Ao mesmo tempo, não se rende a circunstâncias difíceis nem perde o controle sob provações que 
perdurem longo tempo. Quanto a esse aspecto, a paciência está intimamente ligada ao sofrimento, 
conforme veremos mais adiante. Envolve perseverança ou resistência. Sem essa paciência íamos 
desanimar em pouco tempo. Nas dificuldades é que o Espírito produz em nós a paciência. Todos esses 
aspectos da paciência fazem parte do processo de desenvolvimento que nos vai moldar segundo a 
imagem de Cristo. Esse processo é abordado em 2 Pedro. 
 
“Vós, também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude, a 
ciência, e à ciência, temperança, e à temperança, paciência, e à paciência, piedade, e à piedade, amor 
fraternal, e ao amor fraternal, amor. Porque, se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos 
deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo” (2 Pedro 1:5-8). 

 
1. Baseado no que aqui dissemos, defina, pelas suas próprias palavras, estes dois aspectos da 
paciência: 

a) Longanimidade ___________________________________________________________________ 

 
b) Bom temperamento _______________________________________________________________ 
 
Uso Bíblico 
Objectivo 2. Identificar afirmações que descrevam características da paciência como fruto do 
Espírito. 
      
     Há uma estreita relação entre a paciência e outros aspectos da vida cristã. Vamos estudá-los à luz 
do que as Escrituras têm para dizer acerca deles. 
 
1. A paciência e o sofrimento.  
     Ninguém vive neste mundo sem experimentar certa dose de sofrimento. Isso faz parte da nossa 
“aprendizagem”. Disse o salmista: “Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus 
estatutos” (Salmos 119:71). Para o crente, as provações podem ser comparadas ao trabalho dos cães-
pastores: eles mantêm as ovelhas próximas do pastor. As provações são para o crente a disciplina de 
um amoroso Pai celestial, que quer que compartilhemos da Sua santidade. O texto em Hebreus coloca 
a questão assim: 
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“Se suportais a correcção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai não corrija? 
Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. 
Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciámos; 
não nos sujeitaremos, muito mais, ao Pai dos espíritos, para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por 
um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos 
participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correcção, ao presente, não parece ser de gozo, 
senão de tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela”         
(Hebreus 12:7-11). 
 
     A planta ainda nova que é curvada pelo vento para trás e para a frente, desenvolve raízes fortes e 
profundas. Os ventos que se nos opõem nesta vida ajudam o crente a desenvolver raízes fortes e 
profundas em Cristo, dotando-o de um espírito submisso. 
     Muitas passagens bíblicas ensinam-nos que seguir Cristo inclui também uma cruz. Pedro escreveu:  
“Porque para isto sois chamados; pois, também, Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para 
que sigais as suas pisadas” (Pedro 2:21). 
 
2. Leia Mateus 10:38; 16:24; Marcos 8:34; Lucas 9:23; 14:27. Qual é a mensagem de Jesus para nós 
neste versículos? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Vivemos num mundo que nos é espiritualmente hostil, sempre haverá inimigos que terão de ser 
vencidos. Jesus sofreu nas mãos de Pilatos, um pagão, e de uma multidão irada, do mundo distanciado 
de Deus. Porém Ele também sofreu por causa da infidelidade de Judas Iscariotes, que fazia parte dos 
Seus discípulos. Assim, se tivermos de aprender a ser pacientes por provações pelos que são de fora, 
ou pelos que estão dentro da comunidade cristã, Jesus é o nosso exemplo. Quando Jesus foi tentado 
por Satanás, rejeitou a ideia de um trono sem a cruz (Mateus 4:1-11). Mais adiante, enquanto 
considerava os sofrimentos que O aguardavam, rejeitou a mesma ideia (João 16:17-33). 
 
3. Leia os seguintes versículos e escreva o que cada um deles diz sobre a paciência e os  sofrimentos, 
bem como sobre o galardão que o crente ganhará: 
 
a) Romanos 5:3-4 ___________________________________________________________________
         
b) Tiago 1:3-4 ______________________________________________________________________
          
c) Tiago 5:10-11 ____________________________________________________________________
         
d) l Pedro 2:20 ______________________________________________________________________ 
 
     Teresa de Ávila foi uma cristã espanhola que viveu no século XVI. A sua vida é um notável 
exemplo de paciência e de sofrimento. Quando ainda era jovem, foi acometida de uma enfermidade 
que quase lhe tirou a vida, deixando-a paralítica e com um grave problema cardíaco. Durante três anos 
ficou paralítica; e então lentamente ela começou a recuperar o uso dos braços e das pernas, arrastando-
se com as mãos e joelhos para chegar onde queria. Ela disse: “Estou resignada a aceitar a vontade de 
Deus, mesmo que Ele me deixe neste estado para sempre”. Na sua última carta, pouco antes de falecer, 
ela escreveu: “Quem me dera puder explicar com clareza a paz e a tranquilidade que a minha alma tem 
encontrado! Tudo em mim está dedicado à glória de Deus... Algumas vezes Deus permite que eu sofra 
sem qualquer consolo interior, mas a minha vontade nunca se desvia da vontade d’Ele”. Ela assinou a 
sua carta não conforme é conhecida actualmente nos livros biográficos, mas como “Teresa de Jesus”. 
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2. A paciência e a perseverança.  
     Muitos tradutores da Bíblia usam alternadamente as palavras paciência e perseverança. A 
perseverança refere-se à atitude de resistência, de permanecer firmemente naquilo em que se acredita, 
sem importar o que esteja a suceder. Alguém comentou que a makrothumia é o amor esperando 
pacientemente, mesmo no meio do sofrimento. Paulo diz-nos como poderemos resistir com toda a 
paciência. 
 
“Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós, e de pedir 
que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual; para 
que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa 
obra, e crescendo no conhecimento de Deus; corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua 
glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo” (Colossenses 1:9-11).      
 
3. A paciência, a alegria e a esperança.  
     Em Romanos 5:3-4 são agrupados o sofrimento, a alegria, a paciência e a esperança: “E não 
somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, 
e a paciência a experiência; e a experiência a esperança”. Esses versículos mostram o progresso do 
desenvolvimento e da maturidade cristã, através dos sofrimentos e da paciência que nos conduzem à 
esperança. Não é muito difícil esperar quando as coisas andam bem; mas, quando parece que nada vai 
acontecer para aliviar o sofrimento, a nossa reacção natural é o desespero e o desengano. A paciência, 
como fruto do Espírito, não é uma aceitação cega e triste desse tipo de situação – mas é precisamente o 
contrário, é estar cheio de alegria, com plena confiança no Senhor e naquilo que Ele está a operar na 
nossa vida. É dizer juntamente com o salmista: “Mas eu confiei em ti, Senhor; e disse: Tu és o meu 
Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos...” (Salmos 31:14-15). 
 
4. A paciência e a sabedoria.  
     Provérbios 14:29 diz: “O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a 
loucura”. Uma pessoa paciente provavelmente procurará compreender todos os lados de um problema 
antes de tirar conclusões e fazer julgamento. Essa característica ajuda os pais a criar os filhos com 
sabedoria; promove a paz dentro do corpo de Cristo e ajuda cada um de nós no nosso relacionamento 
diário uns com os outros. 
 
5. A paciência e a paz.  
     A paciência como fruto espiritual é um poderoso recurso para acalmar qualquer situação. A 
passagem de Provérbios 15:18 descreve o que então geralmente sucede: “O homem iracundo suscita 
contendas, mas o logânimo apaziguará a luta”. Isto faz-nos voltar à ideia estudada na lição anterior, de 
sermos pacificadores. Um homem paciente não se deixará controlar pela sua ira, mas demonstrará a 
paz de Deus nos seus actos, nas suas palavras, nos seus interesses e em tudo quanto tiver de fazer. 
 
6. A paciência e a força.  
     Segundo a mentalidade mundana, a força está associada ao homem de corpo forte, ou alguém sob 
forte protecção ou guarda. Mas Provérbios 16:32 esclarece: “Melhor é o longânimo do que o valente, e o 
que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade”. No sentido espiritual, o indivíduo forte é 
aquele que é paciente, longânimo. 
 
7. A paciência e o perdão.  
     Para nos suportarmos uns aos outros e perdoarmos uns aos outros as nossas ofensas, com amor, 
precisamos do fruto da paciência. Paulo exortou a igreja de Colossos da seguinte maneira: 
 
“Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de 
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos 
uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós, 
também” (Colossenses  3:12-13). 
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     Jesus contou aos Seus discípulos a história de um homem severo e ingrato, que não queria perdoar 
uma dívida do seu colega de trabalho, quando o patrão de ambos o tinha perdoado de uma dívida 
muitíssimo maior (Mateus 18:21-35). E Jesus acrescentou que o senhor de ambos entregou aquele 
homem ao carcereiro até que ele pagasse tudo quanto devia. Então Jesus disse: “Assim vos fará, 
também, meu Pia celestial, se do coração não perdoardes, cada um, a seu irmão, as suas ofensas” 
(Mateus 18:35). 
     O homem irado tem muita dificuldade em perdoar aos outros. A paciência como fruto do Espírito é 
a base do perdão. Assim, a paciência e a longanimidade incluem em si uma atitude de perdão. Lemos 
em 1 Coríntios 13 que o amor é paciente, não se ira facilmente, não se ressente das ofensas sofridas, e 
sempre persevera. Todos os aspectos da paciência espiritual estão aí incluídos. 
 
8. A fé com a paciência.  
     A fé é algo vital para o crente, porque o justo viverá pela fé. Algumas vezes, porém, a fé precisa de 
ser submetida à prova, para ser refinada; e é só com a paciência que seremos capazes de resistir ao 
teste. A fé, a paciência e as promessas de Deus estão todas envolvidas na belíssima passagem de 
Hebreus 6:11-12, que diz: “Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para 
completa certeza da esperança; para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela 
fé e paciência, herdam as promessas”. 

 
4. Indique as afirmações VERDADEIRAS que descrevem características relacionadas com a paciência 
como fruto do Espírito: 
a) A Bíblia ensina que os sofrimentos e as provações podem resultar em benefício para o crente. 
b) A paciência desenvolve o carácter cristão. 
c) Deus manda que sejamos pacientes com outros cristãos, mas isso não é necessário quando tratamos  
    com não crentes. 
d) Ser paciente inclui não se zangar facilmente. 
e) Há recompensas espirituais prometidas para a pessoa que põe em prática a paciência. 
f) Quanto menos paciência tivermos, mais teremos de sofrer. 
g) Duas outras palavras sinónimas de paciência são perseverança e resistência. 
h) Um homem paciente frequentemente causa contendas. 
 

PACIÊNCIA DESCRITA 
 
A Paciência de Deus 
Objectivo 3. Fazer uma análise de si mesmo de acordo com a descrição da grande paciência de Deus 
para determinar a sua própria necessidade de maior paciência. 
 
     Talvez possa compreender melhor a importância da paciência como fruto do Espírito, se 
primeiramente a considerar à luz da paciência de Deus. Conforme vimos em Gálatas 5:22, ela 
descreve a própria natureza e o carácter de Deus. Eis como Deus Se descreve a Si próprio, diante de 
Moisés: “... Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e 
verdade; que guarda a beneficência em milhares; que perdoa a iniquidade, e a transgressão, e o 
pecado...” (Êxodo 34:6-7). 
 
     Tudo quanto estes versículos descrevem fala sobre a paciência divina na relação de Deus com os 
homens. A paciência de Deus é um tema repetido ao longo de toda a Bíblia. Consideremos estes 
exemplos: 
 
1. O povo dos dias de Noé consistia de pecadores da pior espécie (Génesis 6:1-12). No entanto, Pedro 
ensina que “... a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca...”      
(1 Pedro 3:20). A paciência de Deus é tão grande que Ele esperou mais sete dias, depois que Noé e os 
seus familiares entraram na arca, antes de caírem as chuvas do dilúvio (Génesis 7:9-10). Apesar disso, 
nenhuma daquelas pessoas ímpias soube aproveitar a oportunidade de escapar à destruição. 
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2. A paciência de Deus é demonstrada muitas vezes no Seu tratamento com os israelitas. Moisés rogou 
a Deus quando os filhos de Israel se rebelaram no deserto e desejaram voltar ao Egipto; e então Moisés 
recordou ao Senhor o que Ele tinha dito: “O Senhor é longânimo, e grande em beneficência, que perdoa 
a iniquidade e a transgressão...” (Números 14:18). Levítico 26 regista as palavras do Senhor aos 
israelitas, prometendo-lhes recompensa se fossem obedientes e castigo se fossem desobedientes. A 
paciência do Senhor é revelada assim: “Então confessarão a sua iniquidade, e a iniquidade dos seus 
pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim; como também, andaram 
contrariamente para comigo... também eu me lembrarei do meu concerto com Jacob...” (Levítico 26:40, 
42). 
 
3. O rei David tinha cometido alguns pecados terríveis. Ele reconheceu que merecia morrer, e afirmou: 
“... Pequei contra o Senhor...” (2 Samuel 12:13). Porém, clamou a Deus, invocando a Sua misericórdia e 
a Sua paciência e foi perdoado. Em muitos dos seus salmos David reconhece a paciência do Senhor e a 
Sua disposição em perdoar. 
 
“Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas: ó Deus, quem é semelhante 
a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me darás ainda a vida, e me tirarás dos abismos 
da terra. Aumentarás a minha grandeza, e de novo consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, 
bem como à tua verdade, ó meu Deus...” (Salmos 71:19-22). 
 
     Este salmo indica que o Senhor se revelou paciente, restaurando David e livrando-o das suas 
dificuldades. 
 
4. Quando Neemias, ao reconhecer os muitos pecados terríveis do seu povo, fez oração intercessora 
por eles, e expressou a sua confiança em Deus com estas palavras: 
 
“... porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, e grande em beneficência, 
tu os não desamparaste... pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto... E deste o 
teu bom espírito, para os ensinar; e o teu maná não retiraste da sua boca... Desse modo os sustentaste 
quarenta anos no deserto, falta nenhuma tiveram...” (Neemias 9:17, 19-21). 

 
     Lendo a história dos israelitas nas suas peregrinações pelo deserto, verá a paciência que o Senhor 
demonstrou para com eles. 
 
5. Em 2 Pedro o apóstolo refere-se à paciência do Senhor: “O Senhor não retarda a sua promessa, 
ainda que alguns a têm por tardia; mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se 
percam, senão que todos venham a arrepender-se” (2 Pedro 3:9). 
 
5. À luz daquilo que escreveu o apóstolo Pedro (em 2 Pedro 3:9, 15), explique por qual motivo  Deus 
demonstrou tão grande paciência nos exemplos do povo dos dias de Noé, da nação de Israel, e do rei 
David. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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6. Analise-se a si mesmo de acordo com as descrições sobre a paciência de Deus. Ponha um “x”  na 
coluna que o descreve: 
 
 

Sou  Nunca Raramente Às Vezes Geralmente Sempre 
       

Compassivo       

Gracioso       

Difícil de irar       

Amoroso       

Fiel       

Perdoador       

Disposto a esperar       

 
 
O Crente e a Paciência 
Objectivo 4. Dizer quais os aspectos da paciência que correspondem aos exemplos dados. 
 
     A paciência como fruto do Espírito Santo opera externamente, em relação aos nossos semelhantes e 
também internamente, em relação a nós mesmos, principalmente quando estamos sob provação. O 
texto de Hebreus 12:7-11 ensina-nos que devemos suportar as nossas provações com atitude forte, 
com resistência, aceitando-as como uma disciplina divina, visto que Deus usa tais coisas para nos 
ensinar a submeter-nos a Ele. Assim, a resistência às provações faz parte do processo pelo qual a 
natureza de Cristo se desenvolve em nós. 
     A paciência é essencial nas relações domésticas. O lar é como um campo de prova para o fruto da 
paciência nas relações familiares. É necessário muita paciência para criarmos os nossos filhos com 
amor e com a correcta disciplina. O marido e a esposa precisam de pôr em prática a paciência, um com 
o outro, a fim de conservarem um relacionamento caracterizado por amor. 
     Todos os aspectos da paciência que mencionamos – a longanimidade, o auto-domínio, a dificuldade 
em irar-se, temperamento controlado, a resistência, a perseverança e o espírito perdoador são 
produzidos em nós pelo Espírito Santo, ao pormos em prática diariamente a paciência nos nossos 
contactos com outras pessoas. O importante é que procuremos o Espírito Santo para termos paciência 
diante de situações que a exigem. 
     Diz o trecho de 1 Tessalonicenses 5:14: “... sejais pacientes para com todos”. Isso significa que 
devemos usar de paciência para com cada membro da nossa família, para com os membros da Igreja, 
para com todas as pessoas com quem tivermos contacto na vida diária. Isso será impossível se 
tivermos de depender apenas da nossa própria natureza. Porém, quando a natureza de Deus está a ser 
aperfeiçoada em nós pelo Espírito Santo, então sim, podemos ser pacientes para com todos. 
 
7. Nos exemplos a seguir, diga qual ou quais aspectos da paciência são necessários: 
 
a. O marido de Maria é alcoólico. Ela ora pela sua salvação há muitos anos, mas ele mostra-se  
    determinado a continuar na sua vida pecaminosa. Ela está quase a chegar ao ponto de desespero. A  
    necessidade dela é: 
 
__________________________________________________________________________________ 
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b. O carro de João já tem cinco anos e o seu vizinho acaba de comprar um carro novo. Agora João    
    quer também um carro novo. Mas se ele o comprar, a sua família não poderá ter a máquina de lavar  
    a roupa e o frigorífico de que precisa. João tem necessidade de: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
c. Susana trabalha num escritório onde há várias outras secretárias. Uma delas, Sara, sabe que Susana  
    é crente e, por isso mesmo, constantemente faz pequenas coisas tentando irritá-la. A necessidade de       
    Susana é: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
d. Hugo é uma pessoa sempre bem-humorada, mas quando está a guiar e alguém o tenta  ultrapassar ou  
    então o faz andar devagar, ele fica muito irritado. A sua necessidade é: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
e. Há vários anos que Tiago, ora entra, ora saída da igreja, sendo inconstante. Sempre que ele vê uma  
    fraqueza noutra pessoa, ou vê um problema na igreja, fica chocado e, por algum tempo deixa de a  
    frequentar. A sua necessidade é: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
f. A sogra de Isabel sempre foi muito crítica e frequentemente insulta-a diante dos seus familiares.  
    Recentemente ela disse ao filho, o marido de Isabel, que não considerava Isabel como parte da  
    família. Isabel ficou profundamente ofendida com isso. A sua necessidade é: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
g. Samuel vive num país onde o chefe do Governo não gosta dos crentes. Os crentes são ali proibidos  
    de adorar Deus em público, de testificar e de ganhar almas. Samuel lê a Bíblia no seu quarto e ora  
    pelos seus familiares; mas acha que é muito difícil não se rebelar contra tal situação. Ele precisa de  
    mais: 
  
__________________________________________________________________________________ 
 
O Ministério e a Paciência 
Objectivo 5. Identificar nos textos bíblicos apresentados certos termos que se referem à paciência e às 
recompensas que ela produz. 
 
     A paciência, como fruto do Espírito, é algo muito valioso na vida e no trabalho de um ministro do 
evangelho. A paciência é necessária na preparação – na oração, no estudo bíblico, na formação e no 
desenvolvimento do crente. É necessária para os líderes, para que ajudem outros crentes. Isto foi o que 
Paulo ensinou a Timóteo, em relação à necessidade de servir com paciência: 
 
“Conjuro-te, pois, diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, na 
sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, 
exortes, com toda a longanimidade e doutrina... Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra 
de um evangelista, cumpre o teu ministério” (2 Timóteo 4:1-2, 5). 
 
     Por outras palavras, o trabalho de um ministro do evangelho: a pregação, o ensino, a correcção, a 
repreensão, o encorajamento, e todos os outros deveres – deve ser levado a cabo com grande 
paciência. 
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8. Eis algumas passagens bíblicas relacionadas com a paciência, que podem ser aplicadas ao ministro 
do evangelho, como também ao crente cheio do Espírito. No espaço em branco,  escreva qual a palavra 
ou as palavras, em cada texto bíblico, que expressam a paciência. 
 
a. “E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e  
    bom, e dão fruto com perseverança” (Lucas 8:15). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
b. “Na vossa paciência possuí as vossas almas” (Lucas 21:19). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 c. “Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais  
        alcançar a promessa” (Hebreus 10:36). 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

 d. “Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor.     
    Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Job, e vistes o  
    fim que o Senhor lhe deu; porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso” (Tiago 5:10-11). 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
9. Diga que recompensa resulta da paciência, em cada uma das referidas passagens bíblicas: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     A paciência não é algo que pode ser transferido de uma pessoa para outra, ou comunicado pela 
oração, a unção com óleo, a imposição de mãos ou coisa semelhante. Antes, é produzida em nós pelo 
Espírito Santo, à medida que Lhe permitirmos que vá formando em nós a imagem de Cristo. Cada 
provação, cada teste, cada adiamento na nossa vida pode ser mais uma oportunidade do Espírito Santo 
produzir em nós o fruto da paciência. 
 

A PACIÊNCIA ILUSTRADA 
Objectivo 6. Seleccione princípios extraídos de exemplos positivos e negativos de paciência, que 
poderá aplicar à sua vida. 
 
Exemplos Negativos 
 
     Às vezes, compreendemos melhor a importância de uma atitude cristã quando vemos o que sucede 
quando tal atitude não existe. Esses exemplos negativos baseados na Bíblia mostram alguns problemas 
causados pela falta de paciência. 
     Abraão. Deus prometeu a Abraão que os seus descendentes se tornariam uma grande nação 
(Génesis 15:5). Por falta de paciência, Abraão não esperou pelo cumprimento da promessa divina, mas 
resolveu controlar pessoalmente a situação. Como resultado, Ismael nasceu fora da vontade de Deus. 
Ismael foi motivo de muitos problemas para Abraão e Sara, como também para Isaque. Até hoje ainda 
há conflitos entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque. 
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     Jacob. Quando jovem, ele não esperou com paciência pelo cumprimento da palavra dita pelo 
Senhor, de que ele se tornaria um líder (Génesis 25:23). Génesis 27 mostra-nos como ele enganou o 
pai para receber a bênção prometida. Por causa dessa impaciência, não querendo esperar que Deus 
fizesse dele um líder, Jacob sofreu o exílio e inúmeras dificuldades. As suas dificuldades foram 
resumidas na declaração que ele fez perante o Faraó, na qual abriu o seu coração: “... poucos e maus 
foram os dias dos anos da minha vida...” (Génesis 47:9). 
     Saul. Quando Saul foi ungido como o primeiro rei de Israel, mostrou-se humilde, tendo sido ungido 
pelo Espírito Santo. Porém, não obedeceu ao mandamento do Senhor de esperar por sete dias, até que 
Samuel chegasse e lhe dissesse o que deveria fazer. Por causa dessa impaciência, Saul assumiu o 
ofício sacerdotal, ofereceu pessoalmente o holocausto e, como resultado disso, perdeu o seu reino      
(1 Samuel 10:8-10; 12:11-14). 
     Jonas. É difícil de acreditar, mas Jonas ficou impaciente e indignado com o Senhor, por causa da 
grande compaixão e paciência de Deus com os habitantes da cidade de Nínive. Disse Jonas ao Senhor: 
“... por isso me preveni, fugindo para Társis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, 
longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal” (Jonas 4:2). Como é óbvio, a atitude 
de Jonas para com a cidade de Nínive não foi tão compassiva e disposta a perdoar como foi a atitude 
de Deus. 
      
    Nos exercícios seguintes, escolha a resposta que melhor resuma o princípio que podemos aplicar às 
nossas próprias vidas, com base nos vários exemplos descritos: 

 
10. Os exemplos de Abraão e Isaque ilustram que 
a) o Senhor espera que façamos tudo de acordo com as promessas que Ele nos fez. 
b) se o Senhor prometer fazer algo por nós, é melhor confiarmos n’Ele, permitindo-Lhe que Ele  
    mesmo cumpra a Sua promessa. 
 
11. O exemplo de Saul revela-nos que 
a) esperar, algumas vezes, faz parte do processo de preparação que Deus tem para nós. 
b) Deus geralmente prefere falar connosco através de outras pessoas. 
 
12. O exemplo de Jonas faz-nos lembrar que 
a) algumas vezes, Deus mostra-se impaciente para com as pessoas que teimam em seguir o seu próprio  
    caminho. 
b) Deus não quer que desistamos das pessoas, mas quer que sigamos o Seu próprio exemplo de  
    paciência, no relacionamento com as pessoas. 
 
Exemplos Positivos 
 
     David. O salmista aprendeu como é importante esperar no Senhor. Escreveu ele: “Descansa no 
Senhor e espera nele...” (Salmos 37:7).  E, mais adiante, ele testifica: “Esperei com paciência no Senhor, 
e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor” (SaImos 40:1). 
     Os profetas do Antigo Testamento. Declarou Tiago: “Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e 
paciência os profetas que falaram em nome do Senhor” (Tiago 5:10). Pensemos sobre Elias, sobre 
Eliseu, sobre Jeremias, que tanto chorava por causa do seu povo, e de muitos outros santos de Deus, 
do Antigo Testamento, os quais falaram pacientemente em favor de Deus a um povo rebelde. Aqueles 
santos do Senhor receberam paciência da parte do Espírito. 
     Job. Não poderíamos deixar de mencionar Job, um homem dotado de tão notável paciência que é 
elogiado por isso em Tiago 5:11. Embora Job tivesse sofrido de todas as maneiras possíveis – física, 
emocional e pela perda das suas posses materiais e dos seus familiares – contudo a sua paciência 
possibilitou-lhe enfrentar as suas provações insuportáveis, dizendo por fim, em relação a Deus: “Ainda 
que ele me mate, nele esperarei; contudo, os meus caminhos defenderei diante dele” (Job 13:15). 
     Paulo. Em 2 Coríntios 6:4 e 6, Paulo reconhece em si mesmo um homem dotado de paciência. 
Nesse mesmo capítulo, versículos 4 a 10, Paulo descreve as negras nuvens de pesadas tempestades na 
sua vida. Não é fácil alguém ser paciente sob circunstâncias assim, a menos que o fruto do Espírito 
seja uma realidade na vida desse alguém. Posteriormente, em 2 Timóteo, que ele escreveu quando 
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estava prisioneiro, mencionou novamente a sua paciência, a sua fé, o seu amor e a sua resistência 
(3:10). Paulo era, verdadeiramente, um discípulo do Senhor, que d’Ele aprendeu a ter paciência. Por 
essa razão é que foi capaz de deixar registadas estas palavras: 
 
“Esta é uma palavra fiel, e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os 
pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia, para que em mim, que sou 
o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele 
para a vida eterna” (1 Timóteo 1:15-16). 
 
     E o autor da Epístola aos Hebreus lança-nos um desafio, nestas palavras: 
 
“... corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador 
da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à 
dextra do trono de Deus” (Hebreus 12:1-2). 
 
     A segunda vinda de Cristo. Quando Jesus estava prestes a ascender aos céus, deu-nos a promessa 
da Sua vinda. Passaram-se séculos, mas a Igreja continua a esperar pelo cumprimento desta promessa 
com uma esperança viva e crescente! Tiago lembra-nos a necessidade de esperarmos com paciência: 
“Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor... Sede vós, também, pacientes, fortalecei os 
vossos corações; porque já a vinda do Senhor está próxima” (Tiago 5:7-8). Conforme já estudámos, o 
Senhor cumprirá a Sua promessa e uma das razões da Sua demora é que Ele quer oferecer a 
oportunidade ao maior número possível de pessoas de se arrependerem dos seus pecados e de serem 
salvas (2 Pedro 3:9, 15). 
 
13. Indique cada afirmação VERDADEIRA, que salienta um princípio ensinado pelos exemplos 
positivos de paciência: 
a) Deus tem demorado a vinda do Seu Filho ao mundo, para dar às pessoas um período maior de  
    tempo para se arrependerem. 
b) Se Paulo, o pior dos pecadores, serviu de exemplo de paciência, então o fruto da paciência pode ser  
    desenvolvido pelo Espírito Santo em qualquer pessoa cheia do Espírito. 
c) Aqueles que esperam com paciência pelo Senhor, podem ficar desapontados. 
d) A paciência só pode desenvolver-se em nós depois de Deus nos provar a Sua fidelidade. 
e) A paciência e a resistência perante as dificuldades são qualidades essenciais para quem quer ser um  
    activo discípulo de Jesus Cristo. 
 
     As palavras de conclusão do Senhor Jesus, a cada uma das sete igrejas em Apocalipse 2 – 3, são: 
“Ao que vencer, dar-lhe-ei...”. Ora, os vencedores serão justamente os pacientes, os perseverantes. 
Conforme Paulo deixa entendido, a recompensa eterna pela paciência faz com que tudo isso valha o 
esforço: 
 
“Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, para nós, um peso eterno de glória, mui 
excelente; não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem; porque as que se 
vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas” (2 Coríntios 4:17-18). 
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Auto-Teste 
 
ESCOLHA MÚLTIPLA – Escolha a melhor ou as melhores respostas para cada uma das perguntas: 
 
1. Das opções em baixo, quais são definições bíblicas da palavra paciência? 
a) Longanimidade 
b) Auto-domínio 
c) Temperamento irritável 
d) Desengano 
e) Perseverança 
 
2. A perseverança fala de:  
a) Sofrimento 
b) Esperança 
c) Resistência 
d) Aceitação 
 
3. Qual destas qualidades é produzida pela perseverança?  
a) Carácter 
b) Paz 
c) Perdão 
d) Sabedoria 
 
4. As Escrituras revelam que a principal razão da grande paciência de Deus para com o homem     
pecaminoso, é que Ele: 
a) quer ensinar-nos a ter essa mesma qualidade. 
b) quer dar às pessoas uma prolongada oportunidade de se arrependerem e serem salvas. 
c) sabe que os Seus mandamentos são impossíveis de serem obedecidos. 
d) sabe que as Suas exigências são demasiado severas. 
 
5. Quais destes termos foram usados pelo Senhor para Se descrever a Si mesmo? 
a) Compassivo 
b) Gracioso 
c) Difícil de irar 
d) Fiel e amoroso 
e) Perdoador 
f) Ele usou todos esses termos para Se descrever a Si mesmo. 
 
6. Qual é a condição para alguém ser perdoado pelo Senhor, de acordo com Mateus 18:21-35? 
a) Entristecer-se por causa do pecado. 
b) Pedir perdão. 
c) Perdoar ao próximo. 
d) Ter paciência. 
 
 
VERDADEIRO-FALSO. Se a resposta for VERDADEIRA, escreva um V no espaço em branco. Se for 
FALSA, escreva um F: 
 
_____ 7. É possível um ministro do evangelho corrigir, repreender e encorajar com grande paciência. 
 
_____ 8. Muitos textos bíblicos prometem recompensas aos pacientes. 
 
_____ 9. A paciência é uma qualidade que Deus nos concede sempre que dela temos necessidade. 
 
_____ 10. Jonas serve de exemplo de paciência em face ao sofrimento. 



 76 

_____ 11. Job é um bom exemplo de paciência em face do sofrimento. 
 
_____ 12. A segunda vinda de Cristo tem sido adiada para dar às pessoas uma oportunidade alargada  
                 de aceitarem a mensagem do evangelho. 
_____ 13. A única maneira de alguém aprender a ser paciente é sofrendo muito. 
 
_____ 14. Quase tudo quanto o crente aprende sobre a paciência acontece fora da comunidade cristã. 
 
_____ 15. Se quisermos seguir os passos de Jesus, teremos de carregar a nossa própria cruz. 
 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. a) Perseverança 
    b) Firmeza 
    c) Perseverar 
    d) Paciência, perseverança. 
 
1. A sua resposta. Deveria ser semelhante a esta: 
 a) Não desiste mesmo quando há provas e tribulações; perseverança ou resistência. 
 b) Não se irrita facilmente, ou procura vingar-se quando injustiçado. 
 
9. As recompensas são: a produção de uma colheita, a nossa própria salvação, o recebimento daquilo 
que Deus nos promete, ser abençoado. 
 
2. Se quisermos seguir Jesus e sermos os Seus discípulos, teremos de estar prontos a carregar a  nossa 
cruz (sofrer) por Ele. 
 
10. b) Se o Senhor prometer fazer algo por nós é melhor confiarmos n’Ele, permitindo-Lhe que Ele   
          mesmo cumpra a Sua promessa. 
 
3. a) Podemos alegrar-nos nos nossos sofrimentos porque eles nos ensinam a paciência, o que nos  
        desenvolve o carácter e nos dá esperança. 
    b) Enfrentemos as nossas provações com alegria, porque elas desenvolvem em nós a paciência,  
        ajudando-nos a sermos maduros e completos. 
    c) O exemplo de Job mostra-nos que se sofrermos com paciência, seremos abençoados por Deus. 
    d) Se sofrermos com paciência as injustiças, Deus retribuir-nos-á por isso. 
 
11. a) Esperar, algumas vezes, faz parte do processo de preparação que Deus tem para nós. 
 
4. a) V          b) V          c) F          d) V          e) V          f) F          g) V          h) F    
    
12. b) Deus não quer que desistamos das pessoas (em relação a Ele). 
 
5. Deus não quer que ninguém morra em estado pecaminoso, mas quer dar a todos a oportunidade de 
se reconciliarem com Ele e serem perdoados. 
 
13. a) V          b) V          c) F          d) F          e) V 
 
6. Esse exercício ajudá-lo-á a ver onde precisa do auxílio do Espírito Santo para que o fruto da 
paciência seja produzido na sua vida. 
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7. A resposta poderia ser: 
a) longanimidade, perseverança 
b) auto-domínio 
c) bom temperamento e longanimidade  
d) não se irar com facilidade 
e) resistência, perseverança 
f) um espírito perdoador 
g) resistência, perseverança 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


