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Lição 1

Palavra de sabedoria e palavra de ciência (Pr. Inerves)
Textos base: I cor. 12 e Gál 5
Para facilitar a compreensão, estudiosos classificam o conjunto de dons
formado pela palavra da sabedoria, pela palavra de conhecimento ou ciência e pelo
discernimento de espíritos como dons de inspiração. Neste encontro trataremos dos
dois primeiros (I Co. 12.8).
Um dos significados da palavra sabedoria é prudência. Segundo o dicionário
Priberam, prudência é “Virtude que nos faz conseguir o que desejamos, evitando
todos os perigos.”. Outro significado é siso, que podemos entender como a
capacidade de agir de forma sábia em uma situação que o exija.
O dom da palavra de sabedoria é uma capacidade que Deus traz ao homem
para que esse emita pareceres, opiniões, orientações ou conselhos que dirijam os
ouvintes a tomarem decisões ou seguirem caminhos que sejam conformes o desejo
de Deus, e que produzirão um efeito positivo jamais alcançado por meio da pura
ação do homem, uma vez que a manifestação dos dons do Espírito é uma
manifestação do próprio Espírito, conforme lemos em I Co. 12.1.
No livro de Atos, capítulo 1, podemos ver a manifestação desse dom quando
Deus, usando a Pedro, mostra o que deveria ser feito com a posição que fora
ocupada por Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos (At. 1.15-26). Neste episódio,
Pedro trouxe ao conhecimento dos irmãos que havia uma lacuna no grupo apostólico
formado por Jesus. Sabemos que isso não foi uma mera opinião de Pedro, mas sim
uma revelação do que Deus pensava e desejava a respeito do ministério.
Um fato interessante é que Pedro apresenta a situação como algo já
profetizado na palavra (At. 1.20). Frequentemente recebemos uma palavra de
sabedoria pela compreensão de algum texto bíblico, no qual o Espírito Santo nos
ensina como devemos agir em determinada situação. Geralmente isso acontece
quando apresentamos diante de Deus alguma dificuldade que temos para resolver
um problema, mas não encontramos saída, ou então o que pensamos que é o
melhor não está resolvendo. Vemos isso no texto de Atos 1, quando os discípulos
oram pedindo a Deus para mostrar qual era a sua escolha (At. 1.24).
A palavra da ciência (gnosis). O que é? É uma dádiva de Deus ao homem
que o leva ou a compreender alguma verdade bíblica, ou a conhecer alguma
informação oculta, por meio de uma revelação do Espírito Santo. É pela palavra de
conhecimento que sabemos também o significado de alguma profecia ou sonho que
Deus nos dá.
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Vemos esse dom também no livro de Atos, capítulo 5. 1-11. Deus revela a Pedro que
Ananias e Safira estavam mentindo ao Espírito Santo. Não havia no meio dos irmãos
qualquer expectativa a respeito do ocorrido. Num dado momento o Espírito Santo
revela que eles estavam mentindo, e depois disso sucede-se um rápido juízo de
Deus sobre Ananias e Safira.
A palavra de ciência é manifestada para que a igreja não fique na ignorância
(do latim ignorare, falta de conhecimento). Devemos buscar sempre de Deus a
compreensão dos sonhos que ele nos dá e também dos textos bíblicos de onde
conhecemos os doutrinas (do latim docere – ensinar). Pois
quanto
mais
conhecemos, menos erramos. “Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor;
como a alva, será a sua saída; e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a
terra.” Os 4.6.
Um exemplo de palavra de conhecimento (ciência), que traz entendimento
das coisas de Deus são as interpretações das parábolas. Abaixo temos a explicação
de Jesus em Mt 13.3-8 e 18-23
“3- E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador
saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e
vieram as aves, e comeram-na;
E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo
nasceu, porque não tinha terra funda;
Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz.
E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na.
E outra caiu em boa terra, e deu fruto: um a cem, outro a sessenta e outro a
trinta.
18- Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do
reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu
coração; este é o que foi semeado ao pé do caminho.
O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe
com alegria; Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração; e, chegada
a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende;
E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os
cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica
infrutífera;
Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra;
e dá fruto, e um produz cem, outro sessenta, e outro trinta.”
Para Refletir: Três Passos importantes:
1- Anote os sonhos e os entendimentos que tiver a respeito deles e também
dos textos bíblicos.
2- Procure ler a bíblia e conhecer as doutrinas bíblicas a fim de saber se o
que entendeu é revelação de Deus para você ou é uma divagação da sua mente
3- Quando não entender não force o entendimento de algo, mas ore para
que Deus te revele. No tempo certo, ela trará a resposta.
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Lição 2

Fé e dons de curar

(Pr. Inerves)

O conjunto de dons a serem tratados hoje é o dom da fé e os dons de
curar, também conhecidos como dons de poder (I Co 12.9,28 e 30).
A palavra fé, na bíblia, significa confiança. A fé é a certeza de coisas que
se esperam, a convicção de fatos que se não vêem (Hb. 11.1). Vendo este
conceito bíblico, podemos estar certos de que a fé sobrenatural é algo que só
Deus pode conceder ao homem, só Ele pode levar o homem a ter fé e agir com
a fé.
O homem natural pode ter uma esperança de que algo bom aconteça,
mas isso é muito diferente da fé sobrenatural que Deus dá, o dom da fé. Por
meio dele a pessoa manifesta uma decisão certeira, impulsionado pela
revelação de Deus para ela. O dom da fé está sempre associado a uma ação
por parte do crente (Ver Tg. 2.17;26).
Com esse dom é possível que alguém ande sobre as águas, como Pedro
fez quando pediu a Jesus que o mandasse ir até ele (Mt. 14.28). É por meio da
fé sobrenatural que um homem decide não morrer diante de uma enfermidade
crônica, ainda que doente terminal, quando este entende que Deus tem ainda
um propósito para sua vida, assim como é possível que alguém ordene que um
paralítico ande. (At. 3.1-7).
Trata-se de uma certeza que invade a alma do homem e o conduz a
fazer proezas (Sl. 60.12). Por meio da fé o homem passa por perigos para
alcançar o que Deus ordenou a seu respeito (I Cr.11.16-19), ainda que ele ande
pelo vale da sombra da morte (Sl. 23.4). Deus mostra ou Deus fala, e o homem
age. Porém o homem não está só quando usa a fé sobrenatural, o Espírito Santo
é quem age por meio dele e com ele.
É o dom da fé que faz com que uma pessoa seja frutífera por toda a sua
vida, não se entregando à enfermidade e à velhice, mas servindo ao Senhor com
ânimo em todo o tempo, tal como aconteceu com Calebe, que aos 85 anos
declarou que tinha tanta força para a guerra quanto tinha aos 40 anos, e por isso
tomou posse da bênção prometida a ele (Js. 14.6-13).
Abraão é o pai da fé. Ele saiu do meio de um povo que não conhecia a
Deus, de um lugar onde não havia o costume de se ouvir a Deus. Ele
simplesmente ouviu e obedeceu. Deus falou a ele, e ele foi para o lugar que
Deus tinha preparado para ele, ainda que não houvesse nenhum ser humano
para dizer a ele “é isso aí irmão, o Senhor é contigo”. Não havia um profeta para
confirmar as palavras, Deus falou a Abraão e ele creu (Gn. 15.6), sendo assim
até a sua morte.
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Quando Pedro e João curaram o enfermo (At. 3.6), houve a manifestação de
um outro dom, além do dom da fé. Como vimos, Pedro não orou a Deus
dizendo “Senhor, será que tu queres curar este homem?”, ele estava totalmente
seguro de que a cura aconteceria. Poderia ser que ele, mesmo estando certo
da cura, tivesse que dizer a João, “ore por este homem para que ele seja
curado”, mas Deus manifestou também o dom de curar.
O crente, quando recebe o dom de cura (pode ser freqüente ou
temporário), ordena a enfermidade que saia, e ela sai. Além da cura do coxo
por Pedro, vemos vários exemplos da manifestação desse dom na história do
povo de Deus, tais como a cura do servo do centurião, da sogra de Pedro, de
Enéas, do pai de Públio (At. 28.8), além de outros exemplos na vida da igreja.
Essa expressão (dons de curar) é escrita no plural não por acaso. Há
pessoas que oram pela cura de determinada enfermidade e o enfermo é
curado, mas oram por outra e a cura não vêm. O poder da cura é de acordo
com a fé empregada no momento. Se Deus não impulsiona o homem a uma
determinada ação sobrenatural, ele não poderá fazê-la. Por outro lado, pode
ser que Deus mova o homem e ele resista, podendo impedir que algo aconteça
simplesmente porque não tem coragem de fazer o que deve ser feito.
Há pessoas doentes por causa da quantidade de demônios que as
assolam. Para essas pessoas serem curadas, é necessário revelação de Deus
a quem ora por elas (Mt. 17.21). O dom de cura é contrário ao racionalismo, à
idéia humana de que o homem pode fazer, pois isso pode impedir a obra de
Deus. O homem não pode ver demônios. Para esses casos, O Senhor Jesus
recomendou jejum e oração, pois no jejum o homem enfraquece a carne e
deixa o Espírito Santo fazer o Seu trabalho.
Três recomendações bíblicas sobre os dons:
Ore pedindo ao Espírito Santo que te dê o dom da fé (I Co. 12.31).
Quando estiver diante de uma enfermidade, não racionalize primeiro,
ore e busque a cura por meio do dom (ainda que seja o de outro irmão). (Tg.
5.15)
Lembre-se sempre do poder de Deus e da liberdade que Ele tem de agir
conforme seu próprio querer (I Co. 12.6).
Para Refletir:
Precisamos desenvolver a nossa fé de que nosso Deus é poderoso
para nos curar de toda e qualquer enfermidade.
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Lição 3

Que o Senhor levante mais profetas, homens e mulheres fiéis, cheios do
amor e do poder do Espírito Santo.

Operação de maravilhas, profecia (Pra. Débora)

Operação de maravilhas ou milagres

A profecia
Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas
principalmente que profetizeis. O que fala em outra língua a si mesmo se
edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. I Coríntios 14: 1,4
A profecia é uma das maneiras que Deus tem para falar com as
pessoas. Deus usa os seus profetas para transmitir essa mensagem. A
profecia pode ser de edificação, exortação ou consolação:
Deus pode falar para nações, cidades e também a pessoas,
individualmente.
A profecia pode falar de coisas futuras (previsão), mas também pode
tratar de coisas presentes, falar sobre uma situação do momento.
Não dá pra se fazer uma lista exata das formas e maneiras que Deus
pode usar para falar conosco, porque Ele é tremendamente maravilhoso,
grandioso e nossa mente é extremamente limitada para alcançarmos tal
conhecimento.
A profecia na igreja tem um imenso valor. “Não havendo profecia o
povo se corrompe; mas o que guarda a lei, esse é feliz.” Pv 29:18
“Não desprezeis as profecias.” I tessalonicenses 5:20
Sabemos que uma profecia é de Deus quando ela se cumpre. A
profecia deve sempre estar em concordância com o que diz a bíblia.

O profeta
Quem pode ser um profeta do Senhor? Qualquer cristão a quem o
Senhor quiser conceder-lhe. Devemos pedir, mas o Senhor é que estabelece
ministérios e distribui os seus dons, conforme a sua vontade, a cada um
individualmente.
“Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas,
distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. A uns
estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos; em segundo lugar;
profetas; em terceiro lugar, mestres; depois, operadores de milagres;
depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. “I
Coríntios 12: 11,28
O profeta tem a responsabilidade de falar em nome de Deus, e isso é
algo muito sério.
Deus é contra aqueles que usam o nome Dele para dizer coisas que
Ele não mandou falar. Nos livros de Jeremias 23:31 e Ezequiel 13: 1 a 23
fala sobre este assunto.
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Este dom, também concedido pelo Espírito Santo, se distingue dos
dons de curar. A operação de maravilhas ou milagres tem haver com
realizações extraordinárias, não explicáveis pelas leis da natureza. Apesar
de muitas curas também não serem explicáveis, humanamente falando.
Exemplos bíblicos de maravilhas:
1. A travessia do Mar Vermelho – Como poderia o mar abrir-se e o povo
passar pelo meio do mar em seco? Êxodo 14:16.
Que maravilha! Glória a Deus!
2. Os muros de Jericó caírem com o efeito de marcha, gritos e o toque das
trombetas do povo de Deus. Josué 6. Só um milagre de Deus!
3. A ressurreição de mortos.
4. A multiplicação dos pães e peixes. Lucas 9: 10 a 17
5. Jesus e Pedro andarem sobre as águas. Mateus 14: 22 a 33
Em muitas outras situações Deus agiu no meio do seu povo e ainda
hoje Deus age maravilhosamente. São realizações que fogem a toda
explicação humana. É uma manifestação tremenda do poder de Deus sobre
todo tipo de circunstância que possamos imaginar. Que maravilha!
Este
dom está a nossa disposição. Eis-nos aqui Senhor, use-nos para fazer
maravilhas em teu nome.
Para Refletir:

Você tem levado ao Senhor as suas causas impossíveis? Ele pode
fazer milagres tremendos!
Quando você se depara com situações dificílimas na vida do próximo,
você tem buscado Fé para crer que o Senhor pode fazer uma maravilha?
Lembre-se: O nosso Deus é o Deus do impossível.
“Porque para Deus todas as coisas são possíveis.” Mc 10.27
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Lição 4

Discernir espíritos

(Pra. Régina)

Leia I Coríntios 12.10. Este dom diz respeito a ter a capacidade de
separar o agir de Deus do agir da carne ou de demônios. É um dom dos
mais importantes porque sempre existem situações complicadas na vida do
crente e na igreja.
No Dicionário, a palavra Discernir significa: Ver distintamente;
discriminar, distinguir, conhecer: Avaliar bem; apreciar, medir: Estabelecer
diferença entre; distinguir, separar.
É claro que este dom só é bem exercido quando aquele que o tem
está em comunhão com o Espírito santo, afinal é dele que vem o
discernimento.
E quando mais precisamos deste dom? Justamente quando nos
vemos em situações que surgem as dúvidas:
Se alguém começa a pregar ou profetizar sobre algo, que não
podemos julgar segundo a própria palavra se está vindo de Deus ou da
carne, precisamos então do dom de discernimento.
Se surge uma nova moda, um novo rítmo musical ou novos costumes
na sociedade, precisamos discernir pelo Espírito o que convém a nós ou
não, o que afeta ou não a santidade devida ao Senhor.
Se somos abordados por novidades de seitas e heresias, precisamos
de discernimento para dividir o santo do profano.
Analisemos o seguinte texto: "Amados, não creiais em todo espírito,
mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se
têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus: todo espírito
que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus; e todo espírito que
não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus; mas este é o
espírito do anticristo" I João 4.1
O apóstolo João estava falando que era necessário ter
discernimento e tirarmos a prova se os espíritos são de Deus. Os espíritos
aqui podem ser demônios que falam pela boca de um ser humano ou de
pessoas que podem falar na inspiração do Espírito Santo ou de si mesmo.
O meio de provar é se há a confissão que Jesus veio em carne. Isto
para combater os desvios das heresias (dos que negam que Jesus
realmente foi real e Filho de Deus e dos que negam o seu nascimento
virginal) e também para verificar se a pessoa está realmente liberta dos
demônios. Ora, os demônios manifestam que são anticristo, pois servem ao
anticristo principal, o diabo.
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Segundo o comentário da Bíblia Pentecostal , pg 1961, "Todo
desvio da revelação bíblica a respeito de Cristo abre a porta para os
espíritos demoníacos do engano, pois repudia a autoridade e a total
fidedignidade da Palavra de Deus." Leia II Pedro 1.3-11
Vejamos o texto de Atos 13.6-12
"E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu
mágico, falso profeta, chamado Barjesus,
O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este,
chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus.
Mas resistia-lhes Elimas, o encantador (porque assim se interpreta o
seu nome), procurando apartar da fé o procônsul.
Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e
fixando os olhos nele,
Disse: O filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia,
inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do
Senhor?
Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o
sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram
sobre ele e, andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão.
Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da
doutrina do Senhor."
Paulo percebeu que aquele homem estava possesso e por isso
estava atrapalhando a pregação do evangelho ao procônsul. Por isso ele
enfrentou o demônio para aniquilar sua influência. Assim também nós na
igreja, não podemos deixar que possessos de demônios, bêbados e outros
arruaceiros atrapalhem a pregação da Palavra. Nestas ocasiões, é
necessário o discernimento espiritual para repreendermos os demônios e
também para contornarmos situações, lembrando que nossa luta não é
contra carne e sangue (Ef 6.12).
Conclusão:
É verdade que nem todo crente terá este dom em particular, mas a
Palavra diz: "procurai com zelo os melhores dons;". E este é um dos
melhores. Portanto, todos podem pedir ao Senhor este dom. Ele dará
conforme sua vontade para atender às necessidades da Igreja.
Para Refletir:
Ao se ver em situações de dúvida quanto à fé, procure discernimento na
comunhão com o Espírito Santo (principalmente na oração e na Palavra);
Se mesmo assim o conflito continuar, busque a ajuda de um (a) pastor
(a) ou um crente experimentado neste dom para chegar a uma resposta que
venha realmente do Senhor.
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Lição 5

Variedade de línguas e interpretação de línguas

(Pra. Débora)

Variedade de línguas
O dom de falar em línguas é uma capacitação de poder de Deus para
vida do crente. Quem recebe este dom, pode falar na língua de outros povos.
Todo crente tem a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo.
O falar em outras línguas é uma evidência desse batismo
(enchimento) do Espírito Santo. “Todos ficaram cheios do Espírito Santo e
passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que
falassem.” Atos 2:4
O propósito do batismo com o Espírito Santo:
Edificação Pessoal – Recebemos crescimento espiritual, força e
poder de Deus para viver uma vida mais frutífera e abundante. Sentimo-nos
com mais ousadia para testemunhar do nome de Jesus.
Sinal para os incrédulos – “De sorte que as línguas constituem um
sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, ...”
Imagine que maravilha: Uma pessoa de outra nação, um chinês, por
exemplo. Deus usando ele para pregar, falando fluentemente em português
sobre o evangelho, sem nunca ter estudado a nossa língua. Com certeza
isso servirá como um sinal de Deus para aquela pessoa e o nome do Senhor
será glorificado.
Uma linguagem sobrenatural de oração – “Pois quem fala em outra
língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em
espírito fala mistérios”.
I Coríntios 14:2.
O crente ora no espírito e fala em mistério com Deus. A maior parte
das vezes nem mesmo quem está orando em outras línguas entende o que
ora, mas nem por isso deixa de ser edificado. As palavras usadas são
direcionadas pelo próprio Espírito Santo para que seja uma oração poderosa
e em conformidade com a vontade do Senhor.
Orando em outras línguas o crente, mesmo sem saber pode estar
fazendo uma oração de intercessão, adoração, agradecimento e até de
guerra espiritual. Por isso a palavra de Deus nos incentiva a orar no Espírito
e também a orar sem cessar.
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Obs: O batismo com o Espírito Santo deve ser um alvo a ser alcançado na
vida de todo cristão. Precisamos entender a importância e a necessidade
que temos de ser todos, cheios do Espírito Santo. Quem ainda não recebeu
este batismo, peça ao Senhor e Ele concederá, pois a promessa do Espírito
Santo é para todos nós os que cremos no Seu nome.

Interpretação das línguas
Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai
progredir, para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala em outra língua
deve orar para que a possa interpretar. I Coríntios 14:12,13
Devemos pedir ao Senhor que nos dê a interpretação das línguas que
falamos, para que os demais também possam ser edificados.
Quando há interpretação das línguas, a mensagem interpretada tem
o mesmo valor que o da profecia. Servirá para edificar, exortar e consolar os
demais.
O apóstolo Paulo fala que devemos procurar progredir naquilo que
recebemos de Deus. Quem é batizado com o Espírito deve usar este dom
(ore muito em línguas) e também peça ao Senhor que conceda o dom de
interpretá-las.
Tudo que Deus nos dá é para ser utilizado no seu reino e não para
ficar escondido, esquecido ou enterrado. Que o Senhor nos ajude a progredir
espiritualmente.
Para Refletir:

Você tem alguma dúvida sobre o dom de línguas? Procure orientação
com seu pastor (a).
Você que já foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas,
procure sempre deixar o Espírito Santo te conduzir em orar em línguas, pois
não podemos extinguir o Espírito.
“Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias.” I Ts 5.19-20
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Lição 6

Obras da carne: prostituição, impureza, lascívia

(Pra. Régina)

Leia Gálatas 5.19. Estas três obras da carne tem a ver com pecados
sexuais, sejam na prática ou em pensamentos. Este tipo de pecado está
relacionado com a queda do homem, ou seja, o desvio da vontade perfeita
de Deus.
A prostituição é a imoralidade sexual de todas as formas, isto inclui
também a pornografia. A impureza está relacionada com formas de falar e
pensar que envolvam a imoralidade sexual. A lascívia é a sensualidade que
leva a pessoa a perder a vergonha e a decência.
Deus fez os homens e as mulheres como seres sexuais para dois
objetivos principais: reprodução e casamento. Aliás, o plano perfeito de Deus
é que a reprodução só acontecesse dentro do casamento.
(Gn 2.21-25)
O sexo é somente para o casamento entre um homem e uma mulher.
Estes dois devem sempre andar juntos porque senão haverá problemas e
muitas vezes miséria e destruição.
Pecados sexuais começam na carne e terminam em abertura para os
demônios agirem e sabemos que o inimigo de nossas almas anda em busca
de brechas para nos destruir.
O adultério (traição entre pessoas casadas), impede o Senhor de
ouvir as orações dos que estão em pecado. Leia o texto abaixo.
"Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do SENHOR de lágrimas,
com choro e com gemidos; de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a
aceitará com prazer da vossa mão.
E dizeis: Por quê? Porque o SENHOR foi testemunha entre ti e a mulher
da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, e a
mulher da tua aliança.
E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que
somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto guardai-vos
em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade.
Porque o SENHOR, o Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e aquele
que encobre a violência com a sua roupa, diz o SENHOR dos Exércitos;
portanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais."
Este tipo de exemplo é até usado por Deus para mostrar o absurdo
que era o povo de Israel abandoná-lo para servir outros deuses, a chamada
idolatria (Jeremias 3.9).
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O crente precisa guardar o seu coração e sua mente, pois as tentações
começam sutilmente, mas se não forem vencidas, levam a pessoa à
destruição (Mateus 15.19).
Amados, tenhamos cuidado com o que vemos (TV, cinema, internet)
e redobremos os cuidados em relação à forma de vestir, de conversar com
as pessoas e às amizades que não edificam.
Jovens e solteiros em geral, cuidado com a fornicação (relação
sexual ilícita, ou seja, mesmo entre solteiros ou namorados), pois é mesma
coisa que a prostituição, é algo mundano e totalmente reprovado pelo
Senhor. Isto sem falar nas consequências que podem complicar a vida
daqueles que entram por este caminho.
Os crentes em Cristo são chamados a viver em santidade, separados
do mundo e de tudo que não glorifica o Nome de Jesus!
Vejamos os textos:
"Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas
já passaram; eis que tudo se fez novo." II Coríntios 5.17
"Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o
vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional" Rm 12.1
Amados, a libertação de pecados sexuais é possível para o nosso
Senhor, que por meio da ação do espírito Santo e da lavagem de sua
Palavra, pode transformar completamente a vida de quem caiu neste tipo de
pecado.
Mas aquele que não caiu, se esforce, fuja das tentações e não
subestime a carne e suas paixões mundanas, pois o fim daquele que não se
arrepende de tais coisas é o inferno. Veja os textos: Gálatas 5.13 e 2.20 e
Efésios 5.1-5.
Para Refletir:

Medite se há em sua vida algum comportamento que ainda está
influenciado pelo mundo e estas obras carne citadas nesta lição.
Você tem compactuado com as piadas da roda dos escarnecedores
ou você tem se afastado destas coisas que são iscas para um abismo
maior?
"Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação; que vos
abstenhais da prostituição;" I Tessalonicenses 4:3

13

Lição 07

Obras da carne: idolatria, feitiçarias e heresias (Diac. Cristina)
(Texto: Gálatas 5.19-21)
Vamos conhecer o significado dessas três palavras
Idolatria: Adoração de ídolos; Culto prestado ao que não é Deus.
Feitiçarias: Forma de magia em que se usam certos atos e palavras e a
invocação de espíritos ou demônios a fim de prever o futuro ou controlar
pessoas ou acontecimentos. É prática proibida na Bíblia. (I Sm 15.23; Gl
5.20)
Heresia: Opinião doutrinária contrária à verdade religiosa (2Pe 2.1).
A idolatria é uma prática condenada por Deus desde tempos antigos,
e ainda é nos dias de hoje.
"Não terás outros deuses diante de mim" (Êxodo 20.3); "O primeiro
mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus..."
Idolatria não é somente quando alguém adora uma imagem, ou
quadro de ídolos, mas existem muitas outras formas que tornam uma pessoa
idólatra. Ex.: quando um jovem cristão abandona os caminhos do Senhor
para namorar uma jovem não-crente; ou o cristão que gasta todo o seu dia
com jogos, filmes, novelas, internet e não dedica uma hora para fazer seu
devocional ou ir à igreja; ou aqueles que consideram mais o que o líder diz
do que o que a Palavra de Deus diz, essas também são algumas formas de
idolatria.
Deus é suficiente para nós e deseja ocupar o primeiro lugar em
nossas vidas.
Feitiçaria
"Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância é
como a iniqüidade de idolatria." (I Samuel 15:23a).
A pessoa que se rebela contra o Senhor, é semelhante àquele que
pratica a feitiçaria.
Consultar horóscopo (signos) também está incluído em feitiçaria, pois
é uma forma de guiar a vida das pessoas, de dizer como elas são ou como
devem ser. O cristão não tem signo, portanto, o único guia seguro para a
vida cristã chama-se: Bíblia Sagrada.
A lei de Moisés punia com a morte quem invocava os mortos ou fazia
qualquer ato de bruxaria, feitiçaria e adivinhações (Ex 22.18; Dt 18.9-12).
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A feitiçaria é contrária às leis de Deus, sendo uma mistura de mentira,
maldade e envolvimento com demônios e no Novo Testamento é sentenciada
pelo Senhor (Ap 21.8, 22.15).
Heresias
"Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas;
porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem."
(I Timóteo 4 : 16)
Esse versículo é bem claro a respeito da posição que pastores e
líderes devem ter: cuidar de si mesmos, de sua vida pessoal com Deus e ter
cuidado com a Palavra, em não fugir das Escrituras Sagradas, não ensinar
algo que é do homem como se fosse de Deus. Um dos deveres do líder é
perseverar na simplicidade e no Poder do Evangelho. O resultado disso é
salvação, tanto para ele mesmo, quanto para aqueles que são ensinados e
guiados por ele.
A prática diária da leitura Bíblica, da obediência e da oração, nos
torna capazes de resistir a qualquer ensinamento contrário às Escrituras, nos
torna mais firmes no Senhor e menos sujeitos ao pecado.
Paulo foi muito enfático ao dizer: “Mas, ainda que nós, ou mesmo um
anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além daquele que
recebestes, seja anátema (maldição)” Gálatas 1.8. Paulo colocou o
evangelho acima de seu ministério, considerando que a Palavra de Deus é
infalível.
Se estivermos cometendo algum desses pecados ou todos eles,
precisamos nos arrepender logo, pois o Senhor nos dá hoje, oportunidade
para isso, sustentando sua promessa de que seremos perdoados.
Versículo para decorar:
“Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me
buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra(II Crônicas 7.14)
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Lição 8
Obras da carne:inimizades, porfias, iras, pelejas, dissensões, invejas,
bebedices e glutonaria (Pra. Almira)
"As obras da carne são conhecidas".
Gl 5:19-21 - "Porque as obras da carne são manifestas, as quais são:
adultério, prostituição, impureza, lascívia, Idolatria, feitiçaria, inimizades,
porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios,
bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos
declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não
herdarão o reino de Deus."
O Espírito e a carne são opostos e o cristão possui em si mesmo as
duas naturezas, que lutam entre si, o "velho homem" e o "novo homem". Ef
4:22-24, Gál 5:16-17 :
·

Vejamos um pouco do que se trata essas obras da carne:

INIMIZADES - no grego "echthrai" ou seja , ódios, inimizades, uma palavra
usada no plural, indicam muitas modalidades de ódios contra Deus e contra
os homens. Tito 3:3 e 2 Pe 2:12-14.. Deus é amor e o cristão deve amar até
os inimigos, Mt 5:44.
PORFIAS - Vem do vocábulo grego "eris", desavença, contenda. Trata-se da
atitude mental hostil, que cria problemas dos mais inesperados entre as
pessoas, resultando em divisões, e ainda descreve debates, disputas e
lutas.. Pv 6:16-19, II Co 12:20, Fp 1:15. Quem proteje os nossos interesses
é o Senhor.
IRAS – (gr.thumos), fúria explosiva, irritação incontrolável que irrompe
através de palavras e ações violentas. Paulo disse que não temos que
procurar vingança. Devemos deixar a Deus o exercício da justiça. Rm 12:
18-21 e Ef 4:26.
PELEJAS – Significa luta, guerra, combate. Muitas pessoas vivem em
constante luta contra seu próximo. Mas devemos nos lembrar que a nossa
guerra não é contra carne ou sangue. O Senhor é quem peleja por nós Ex
14: 14, 2 Cr 20:15 e Js 23:10 .
DISSENSÕES - Descrevem as divisões que resultam quando as pessoas
satisfazem seus próprios desejos em vez de buscar agradar ao Senhor. I Tm
1:4. Para evitá-las, precisamos basear nossa unidade na palavra de
Deus.Temos que ser um como o Pai em Cristo é. I Co 1:10 , Jo 17:20-23 e Ef
4:13.
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INVEJAS – Sentimento de pesar ou desgosto em face da felicidade,
da superioridade de outrem; desejo intenso de possuir o que é de outrem;
misto de desgosto e ódio provocado pela prosperidade ou a alegria de
outrem. I Tm 3-5 ; I Pe 2:1 e 2. Devemos clamar ao Senhor para que abra
nossos olhos e nos faça limpos de coração. Sl 73.
BEBEDICES- (gr.methe), descontrole das faculdades físicas e mentais por
meio de bebida embriagante. O abuso do álcool, com todos os seus feitos
resulta em mortes desnecessárias, famílias destruídas e maltratados. Rm
13:13 e Ef 5:18. Devemos nos encher com o Espírito Santo.
GLUTONARIAS- (gr.Komos), diversões, festas de comida e bebida de modo
extravagante e desenfreado. É uma palavra que recorda-nos que o excesso,
mesmo em coisas que não são inerentemente más, pode ser errado. Não é
errado comer, mas comer sem parar é. Pv 23:2.Devemos ser moderados em
tudo.Rm 12:3 ; Fp 4:5 e 2 Tm 1:7.
O cristão possui O Espírito Santo, e é Ele que nos dá a força que
precisamos (Ef 6:10 , Cl 1:11), a fé (Gl 3:11-14, Ef 2:8 ; 3:12) e nos santifica
(I Ts 4:3;7, Rm 6:22 e 23) , por isso
devemos viver em comunhão ,
estudando as Escrituras, orando e tendo intimidade com Ele, pois essa luta
não se vence automaticamente. Rm 12:1,2; Ef 1:17,18; Cl 3:10-12 e Tt 3:8 e
9.
Somente andando no Espírito e vivendo no sobrenatural, é possível
vencer a carne.
Para Refletir:
Você tem inimizade com alguém? Se qualquer de nós não suporta
uma pessoa, já estamos cultivando a inimizade.
Tem dificuldade de relacionamentos? Busque solução no Senhor.
Busque sempre a pacificação.
Consagre sua alimentação ao Senhor. Não podemos ser dominados
pela comido ao ponto de não termos forças para jejuar ou nos abstermos de
comidas que nos fazem mal.
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Lição 9

Fruto do Espírito: Amor (Pra. Meire)
Gálatas 5:22 “Mas o fruto do Espírito é: amor”.
O amor é fundamental na vida de todo ser humano. Como nós
precisamos aprender sobre o amor! Principalmente por que o amor vem de
Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações
através do Espírito Santo (Rm 5:5). Deus nos ensina à amá-lo em 1º lugar e ao
próximo como à nós mesmos. Isso se torna possível quando conhecemos e
nutrimos o amor de Deus em nós.
Todos nós precisamos conhecer o amor de Deus, saber que seu amor é
constante, é eterno. Que o amor de Cristo Jesus nos constrange. (Sl.33:22; Sl
90:14; Jr. 31:3; II Cor 5:14). Somos alimentados e fortalecidos diariamente por
esse tão grande e incomparável amor.
É importante aprendermos que Deus corrige a quem ama. (Hb 12:6). Em
Provérbios 27:6 diz: “Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos de
quem aborrece são enganosos”. Todos nós precisamos de correção, muitas
vezes não conseguimos enxergar que estamos com a postura errada para com
Deus e para com o próximo. A questão é que temos que corrigir e ser corrigidos
com amor. Jesus nos deu exemplo quando corrigiu a mulher pega em adultério,
(Jô 8:1-11), quando corrigiu Marta irmã de Maria (Lc 10:38-42), porque ela era
ansiosa, distraída, e tantos outros exemplos citados na Bíblia.
O amor como fruto do Espírito produz em nós o crescimento. O Apóstolo
Paulo escreveu aos coríntios advertindo-os que o saber ensoberbece, mas o
amor edifica (I Cor 8:1). Edificar significa crescer espiritualmente, se tornar
amadurecido na fé e como pessoa. As pessoas maduras se relacionam com
mais facilidade com os outros, está sempre interagindo, promovendo a
comunhão. Temos que exercitar o amor no dia-a-dia.
Deus deixou para nós, muitas ordenanças referentes ao amor, das quais
podemos citar:
1º Estai alicerçados em amor (Ef. 3:17)
2º Conservai-vos no amor de Deus (Jd 21)
3º Amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus (I João 4:7)
4º Andai em amor, como também Cristo vos amou (Ef. 5:2)
5º A ninguém deveis nada a não ser o amor (Rm 13:8).
Muitos se dizem cristãos com suas palavras, mas negam através de
suas obras. Temos que tomar cuidado com a inversão de valores dentro das
igrejas, no meio cristão. Uma das coisas que nos ajuda a demonstrar o nosso
amor pelo próximo é se colocar no lugar da pessoa em relação ao que ela está
vivendo. Como disse Paulo, trago no meu corpo as marcas de Cristo, deixa
claro, que ele também sofreu por amor a Deus.
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Sofreu muitas perseguições por causa da obra, porque abriu muitas igrejas em
várias regiões, e seus discípulos que eram muitos. Por isso ele escreveu aos
romanos dizendo: “Quem nos separará do amor de Cristo? (Rm 8:35). Mas em
todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Assim como o Apóstolo Paulo, nós precisamos ser disciplinados, amar e ensinar
a todos a amar uns aos outros.
O profeta Ezequiel também foi usado por Deus para pregar uma
mensagem referente ao amor. O texto de Ez 34 fala sobre pastores e ovelhas,
sobre o apascentar, mas é interessante observarmos que pastores também são
ovelhas. Tanto apascentam como precisam também ser apascentados. O
Senhor diz que julgará entre ovelhas gordas e magras. Visto que com o lado e
com os ombros dais empurrões e com os vossos chifres escorneias todas as
fracas e as espalhais para fora. Será que vivemos isso no meio cristão hoje?
Infelizmente existe muito egoísmo e muitos “fortes”, supridos, que tiram proveito
das carências dos menos favorecidos. Seja qual for a carência; financeira,
familiar, emocional, etc. Isso é falta de amor! Temos que olhar o próximo e vê-lo
como imagem e semelhança de Deus, porque foi assim que Deus nos criou. Isso
vale não somente no convívio entre pastores e ovelhas como também entre
todas as pessoas. Amemos não só de palavras, mas por obra e em verdade. (I
Jo 3:18).
Enfim para entendermos mais sobre o amor, temos um texto maravilhoso
em I Cor. 13 para ler e meditar. Todos nós queremos ser amados, precisamos
também observar se estamos amando em verdade, da maneira de Deus e não
do nosso modo.
Conclusão: Deus não ficou somente dizendo que nos ama. Ele enviou
seu filho para morrer em nosso lugar. Jesus também não amou somente de
palavras, Ele se entregou por amor de cada um de nós. Jesus também preparou
seus discípulos para dar continuidade à esse amor promovendo a unidade, o
amor mútuo, isto é, amar e ser amado. Nós somos capacitados pelo Espírito
Santo para promover o amor entre as pessoas, vendo cada um por este prisma
do ser.
Para Refletir: “O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se
vangloria, não se ensoberbece. I Cor 13:4
1- Você tem observado o amor de Deus a cada dia?
2- Você tem visto as pessoas como imagem e semelhança de Deus,
respeitando-as?
3- Você tem promovido o amor de Deus entre as pessoas seja em casa,
igreja, trabalho e outros lugares?
4- O que você entende por amar com sabedoria? Temos que amar as
pessoas sem prejudica-las, nem prejudicar a nós mesmos.
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Lição 10

Fruto do espírito: Alegria e paz

(Pr. Eloy)

Alegria é fruto do Espírito, sim o segundo fruto tem sido buscado,
procurado, nas casas de shows, bailes. Esses lugares estão cheios para trazer a
diversão, para preencher o vazio da alma dessas pessoas. Mas, Alegria é
diversão ?
Do Grego: Chara, a sensação de alegria no amor.
Como está escrito em Gál. 5:22, Alegria é um fruto do espírito - não o
desencorajamento ou a depressão. Se nós vamos permanecer cheios de alegria
do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas, ele nos dará energia e
inspiração para sermos alegres em meio as circunstâncias (aquilo que estamos
vivendo).
Sl 16:11 " Na presença de Deus existe abundância de alegria. " Creio que a presença de alegria nos dá a resistência para
permanecermos contra o inimigo, para superar as circunstâncias negativas e
herdar nossa terra prometida.
• Como temos alegria? Uma forma é mantermos a nossa mente e a
boca cheias de palavras e não de problemas. Josué 1:8.
Alegria: sig. Qualidade ou estado de quem tem prazer de viver, de quem
denota jovialidade, contentamento, satisfação.
Não alegria natural, mas sobrenatural, do Espírito Santo.
Em Atos 8:39 diz: Cheios de júbilo - Indica a presença do Espírito Santo.
Atos 16:27 a 34, v.34: diz que manifestou "grande alegria" , posso dizer que
alegria de Cristo em nós em meio as tribulações quando crendo pode haver
salvação para você e sua casa. Assim aconteceu com o carcereiro e sua família,
todos foram batizados. Glória a Deus!! O carcereiro - tocado pela conduta de
Paulo e Silas (v.25) Atos 16.
A alegria verdadeira é eterna (Is. 35:10).
II Cor.6:10 "Entristecidos, mas sempre alegres." Só Cristo pode lhe
trazer alegria verdadeira em sua alma, mesmo em dias de dores. É algo que
Cristo conquistou na cruz por você!
• Você deseja receber a verdadeira alegria de Cristo em sua vida ? Então
diga: hoje eu recebo a alegria de Cristo em minha vida. A alegria que só o
Senhor pode dar. Amém!
-Paz! Do Grego: eirene, quietude de coração e mente.
Significa ausência de lutas, violências ou pertubações sociais, ou de conflitos
entre pessoas. Sossego, serenidade, restabelecimento de relações amigáveis
entre países beligerantes.
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Paz. Gál. 5:22, João 14:27 • Há paz onde Cristo está, tranquilidade em Cristo e
segurança. O mundo não lhe dá essa segurança, sempre há algo que você
desconfia. Pois muitas pessoas podem até sentir paz e não estarem em paz
com Deus. Existe uma paz falsa.
- A paz de Cristo traz felicidade e satisfação em tudo que você fizer para
você e para os outros. Mt. 6.
Saiba que: a paz de Cristo não é só um sentimento, é uma nova posição
diante de Deus. É mais profunda e constante que a alegria, uma característisca
interior que se manifesta em relação pacífica com os outros. Trazendo libertação
de uma espírito agressivo, contencioso ou partidário. Ela busca viver em
harmonia com todos. João 14:27.
Rm 14:17 " Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas
justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. " Ef. 4:2 e 3.
Ef. 4:14. - Tem pessoas que dizem: "aquele lugar ali ou todo lugar que
fala de Deus tem "paz, " . Cuidado a verdadeira paz é só em Jesus Cristo
ressureto, não se deixe contaminar ou ser levado por qualquer vento de
doutrina.
Em Efésios 2:14a. PORQUE ELE É A NOSSA PAZ...
•Amada igreja, clamemos a paz de Cristo em nossos lares, porque o
ódio, a inimizade chegou em nós desde a criação do homem e na formação das
famílias. A história de Caim e Abel, Hagar e Sara, Jacó e Esaú, etc. O inimigo
sempre estava colocando ódio, brigas entre as criações de Deus.
- Mas Cristo veio para trazer paz em sua vida e família, finanças e
relacionamentos. Você e eu podemos mudar o rumo, clamar por paz para sua
vida e etc. Precisamos estar atentos aos conflitos, pois são nesses momentos
que geram mortes espirituais e físicas.
Quantas vezes você tem profetizado, clamado a existência de paz em
seu lar? Só na hora da contenda? Não, isso tem que ser constante, sempre. Paz
é a capacidade de não reagir com irritação, raiva, ódio ou nervosismo.
Busquemos a paz de Jesus todos os dias sobre nossa vida!!!
Quem tem Jesus em sua vida nunca está mal-humorado! Sorria pois Jesus
te faz feliz!!
Versículo para decorar: " O coração alegre é bom remédio, mas o
espírito abatido faz secar os ossos." Pv. 17:22." O Senhor dá força ao seu povo,
o Senhor abençoa com paz o seu povo. " Sl 29:11.
Para Refletir:
Você tem alegria na sua vida ou o mau-humor é constante no seu dia
adia? Alegre-se no Senhor.
Há paz na tua vida? Há paz na tua família? Se não, busque ao Senhor
que dá a todos que a Ele buscam.
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Lição 11

Fruto do espírito: longanimidade, benignidade, bondade
(Pra. Keite)

•Longaminidade - paciência, os dicionários informam que longaminidade
"é a qualidade de quem é longânimo, e que, por sua vez, bondoso, é quem tem
grandeza de ânimo, corajoso; magnânimo, generoso, sofredor." É um misto da
paciência e piedade. Características em extinção nos dias atuais...
Hoje são poucas pessoas que tem piedade dos outros. A irritação,
violência, o ódio, a raiva tem tomado conta da nossa sociedade, inclusive,
infelizmente, trazem isso para dentro das nossas igrejas. Poque elas vem com
as obras da carne, e não com os frutos do Espírito (I Cor.13:4 e 5; Rm 2:4).
Somos ensinados e encorajados a pregar a palavra em tempo e fora de tempo
com longaminidade (II Tm. 4:2).
Do Grego: Makrathumia, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se
ou para o desespero. Ef. 4:2.
II Tm. 3:10. Bases para a firmeza do crente maduro na fé, no seu ensino,
e nas suas virtudes cristãs.
A Longaminidade - paciência... Não é uma característica predominante
do espírito humano. A maioria de nós carece desta graciosa virtude. Ela é,
porém um traço muito especial do carater de nosso Senhor Jesus, e precisamos
nos aproximar cada vez mais dEle, para que esta graça esteja em nós. Como o
cristão precisa da ajuda do Espírito Santo nesta área de semelhança com Cristo!
(Tiago 1:4) o Senhor é paciente conosco para que sejamos pacientes com os
outros. (II Ped. 3:9; Sl. 86:15).
-Benignidade! - Do Grego: Chrestates, não querer magoar ninguém, nem
lhe provocar dor (Ef. 4:32; Col. 3:12).
A benignidade é uma atitude interior. É um sentimento, uma emoção que
faz com que quem possui sinta-se incomodado com a dor, com o sofrimento
alheio. O oposto de benignidade é a malignidade. Então rir e se alegrar com a
dor, com a injustiça e com o sofrimento alheio é um ser maligno.
O cristão que tem o Espírito Santo dentro de si, jamais pode sentir
alegria ou satisfação vendo ou causando dor ou sofrimento em outras pessoas.
Ouvimos muito de pessoas e até mesmo nós dizemos assim: " criminosos,
ladrões, homens violentos, ou até aquelas pessoas que não simpatizamos. É
melhor trancar na cadeia e jogar a chave fora! Ou coisa pior" .
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A bíblia diz que é bem possivel que alguém se disponha a morrer por uma
pessoa bondosa. Mas jamais alguém se disporia a morrer por alguém que não
mereça a nossa compaixão. (Rm. 5:7-8), jamais Deus se alegrou com a dor ou
sofrimento de quem quer que seja. E se o Espírito de Deus habita em nós, essa
característica de Deus deve ser manifestada em nossa personalidade. Se é que
o Espírito de Deus habita em nós (Rm 8:9).
A Benignidade é delicadeza... e quando somos amáveis com os outros,
tratando com a delicadeza. Por mais firme que alguém deva tornar-se na
reprovação, jamais terá de tornar-se maldoso. (I Cor. 13:4).
Conclusão: Rir com os outros é saudável, mas rir dos outros não é. Daí
Jesus ao se referir aos seus frutos, foi claro ao dizer que sem Ele (Jesus) nada
poderíamos fazer (João 15:5).
•Bondade – Do grego: agathosune, zelo pela verdade e pela retidão, e
repulsa ao mal, pode ser expressa em atos de bondade (Is. 7:37-50), ou na
repreensão e na correção do mal (Mt. 21:12,13).
Bondade e benignidade estão intimamente ligados e coligados, muito
embora sejam coisas distintas. Como reconheço uma pessoa bondosa? Muitas
vezes não é possivel identificar uma pessoa benigna ou maligna, porque não
conhecemos seus pensamentos e seus sentimentos. Mas uma pessoa bondosa
podemos observar pelos seus ATOS de bondade que PRATICA.
Diz que a bondade se revela através dos Atos, e por isso que é
reconhecida. A benignidade sempre está ligada com a bondade através dos Atos
explícitos.
A grande influência de um crente bom (Mt. 5:13 e I Ped. 2:12).
Os seres humanos são maus, são possessivos, são horriveis. Amar é
assumir o risco de sofrer uma decepção (o que quase sempre ocorre)...
A maioria das pessoas, ainda que tenha dentro de si desejo de praticar
atos de bondade, não permitem que esse desejo concretize, por terem medo de
serem manipulados, explorados, que de modo ou de outro venha a ser exigido
mais do que estão dispostos a dar. Daí a reclamação é na certa: "a gente dá um
dedo, ai querem o braço todo". Problema: não esperar o lucro, recompensa,
reconhecimento, agradecimentos ou qualquer tipo de retorno.
Atos de bondade, intenção de Deus, são atos praticados sem se exigir
lucro, recompensa ou retorno. Se fizermos algo querendo ou exigindo algum tipo
de retorno, não será uma ato de bondade.
Barnabé era um homem bondoso e cheio do Espírito Santo. (At 11:24;
Mt. 12:35; Mt. 5:16). Bondade - Ef. 5:9. Atos de bondade, bondade mostrada a
outros, "bondade é o amor em ação". É amor beneficiado a outros. Quando o
Espírito Santo invade o ser, existe um fluxo de bondade em direção a todos os
homens.
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Lição 12

Fruto do Espírito: Fé, mansidão e temperança (Pr. Eloy & Pra. Keite)
•Fé (Gl 5.22) – Do grego: Pistis, lealdade constante e inabalavel a
alguém com quem estamos unidos por promessa, compromisso,
fidedignidade e honestidade. ( II Tm. 4:7; Tito 2:10).
Algumas versões (biblia) a palavra fé e fidelidade estão entrelaçados
de uma forma indissociavel. Quem tem fé é fiel e logo quem não é fiel é
porque não tem fé.( Mt. 25:21). Esta é uma coisa que cada um de nós
devemos trabalhar em nossas vidas dia apos dia para termos fé em Cristo e
em suas promessas.
Diz a palavra que o justo viverá da fé - confiança - segurança que é a
certeza dos justos em Deus. Uma vez que a fé é posta em ação produzirá
resultados surpreendentes naquelas que a possui.
A fé nos leva ao arrependimento e produz a conversão e lembramos
que a cada dia estamos nos convertendo. A fé é fortalecida e confirmada
pela comunhão com Cristo, através do Espírito Santo, portanto, será sempre
um contato divino com o homem. É fundamental que a pessoa viva com
Espírito Santo para que possa de fato conhecer a fé.
A fidelidade não é um fruto que chega pronto, ela é conquistada
durante boa parte da nossa vida no treinamento diário até conseguirmos
estar no centro.
I Cor. 1:9 - Deus é fiel com sua promessa para termos comunhão
com Ele. Heb. 2:17 e I Cor. 12:9a - a fé traz a cura. Heb. 11:1 -" Ora, a fé é o
firme fundamento das coisas que não se vêem".
•Fé - fidelidade de carater e conduta produzida pela fé. Fé nas pessoas,
quando não somos desconfiados e nem infiéis.
Conclusão: Cristo está em ti pela fé. Nós podemos clamar porque Ele
nos responderá coisas grandes.
* Curiosidade: aparece 248 vezes a palavra FÉ no N.T.
Mansidão - Gl. 5:23. Do grego: Prautes, moderação, associado a
força e a coragem,descreve alguém que pode irar-se com equidade quando
for necessario, e também humildemente submeter-se quando for preciso.
II Tm 2:25 " Podemos ser mansos com aqueles que são contra o
evangelho porque Deus pode tranformar a sua mente e raciocionio".
"Ser mando sempre que precisar" I Ped. 3:5.
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Moisés era homem manso e humilde, busquemos também a humildade
(Nm. 12:3), Os humildes herdarão a terra (Mt. 5:5), Para receber a cura é
necessario ser humilde (Mc. 3:5).
Aprender com Cristo a humildade porque nós pecadores sempre
estamos cheios de razões humanas e lógicas.
Respeitar os outros, ser cortês com todos da família, igreja, trabalho,
escola, etc. " A pessoa para ser mansa precisa tolerar as coisas e aprender
que você nunca é dono da razão." Rayssa Esther.
•Mansidão - Mt. 11:29. Mansidão é lentidão em irar-se. Os mansos
não são violentos, ruidosos ou agressivos. Sempre não discutem, nem
entram em brigas e contendas.
Versiculo para decorar:" Bem-aventurados os mansos, porque
herdarão a terra." Mt. 5:5
- Temperança - Dominio proprio. Gl. 5:23. Do Grego : Egkrateia, o
controle ou dominio sobre nossos desejos e paixões, inclusive a fidelidade
aos votos conjugais, tambem a pureza. Solteiros e viuvos para não ficarem
em situações pecaminosas é melhor casar do que serem motivos de
escândalos.
Deveres dos ministros: amigo do bem com temperança, trazendo
controle ao resolver os problemas de casa, trabalhos e com seus amigos.
Sim todos devem ter temperança! Tito 1:8 e 2:1 a 10.
Sadios na fé e sempre sinceros. Indonios para uma vida religiosa,
com a dedicação e consagração.
O evangelho dá grande valor para a mulher (Tito 2:5 diz que elas são
abilidosas e amaveis, tratando com respeito todos de sua casa).
*Tenha sempre temperança com seus lideres, pastores, v.9.
Temperança é um fruto dado por Deus ao homem que O quer seguilo em espírito e em verdade, pois alguns O seguem em espirito, mas não em
verdade. Toda árvore produz fruto segundo a sua natureza e nem sempre
produz fruto de boa qualidade, assim como também pode naão produzir fruto
algum sendo esteril em sua natureza.( Isso pode acontecer conosco, se
sairmos do padrão que o Espírito Santo requer em nós). Mc. 11:14 " Não
havendo fruto não serve para nada".
Se o fruto da temperança fosse praticado em nosso meio com mais
determinação não haveria cristãos magoados entre si. Pois se buscassemos
ser menos egocêntrico, e valorizassemos o agir de Deus em nossas vidas,
seriamos mais cheios do fruto do Espírito; desta forma a temperança seria
praticada mais entre os membros do corpo de Cristo.
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Continuação da Lição 12:
Precisamos matar o nosso eu para que Ele cresça. (Gl. 2:20 " Não
sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim" ). Pois aqueles que O tem pode
sair de situações embaraçosas que muitos estão indo ou sendo levados.
Podemos citar como exemplo uam discussão sem importancia com
alguém, ou uma palavra mal colocada, a qual poderá vir a ofender ao
próximo. Rm. 12:17 - II Ped. 1 a 11 - At. 24:25 - I Cor. 9:25.
Versiculo para decorar: " Como cidade derribada, que não tem muros,
assim é o homem que não tem domínio próprio" . Pv. 25:28.
Para Refletir:
A biblia deixa bem claro que todo mundo recebe o Espirito Santo
acredita em Jesus Cristo. Rm. 8:9 - I Cor. 12:13 - Ef 1:13 e 14.
Um dos propositos principais do Espirito Santo ao entrar na vida de
um cristão é de transformar aquela vida. Fazendo-nos mais parecidos (DNA)
com Ele.
A vida cristã é uma batalha entre as obras da natureza pecaminosa. E
os frutos do Espirito Santo são adquiridos para nos ajudar a ter uma vida que
nos levará a Deus!
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