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Gálatas 5.16-26

16.Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de 
modo nenhum satisfarão os desejos da 
carne.

17.Pois a carne deseja o que é contrário ao 
Espírito; e o Espírito, o que é contrário à 
carne. Eles estão em conflito um com o 
outro, de modo que vocês não fazem o 
que desejam.

18.Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, 
não estão debaixo da lei.

19.Ora, as obras da carne são manifestas: 
imoralidade sexual, impureza e 
libertinagem;

20. idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, 
ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções

21.e inveja; embriaguez, orgias e coisas 

semelhantes. Eu os advirto, como antes 
já os adverti, que os que praticam essas 
coisas não herdarão o Reino de Deus.

22.Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, 
paz, paciência, amabilidade, bondade, 
fidelidade,

23.mansidão e domínio próprio. Contra 
essas coisas não há lei.

24.Os que pertencem a Cristo Jesus 
crucificaram a carne, com as suas 
paixões e os seus desejos.

25.Se vivemos pelo Espírito, andemos 
também pelo Espírito.

26.Não sejamos presunçosos, provocando 
uns aos outros e tendo inveja uns dos 
outros.



O que é o fruto do Espírito?

!É o resultado da ação
contínua do Espírito Santo 
na vida do cristão, 
manifestado no 
relacionamento entre 
irmãos e irmãs na igreja, no 
lar e na convivência com 
as pessoas no trabalho, 
escola e sociedade.



O que 
dirige a 
nossa vida?

O “Eu”
A minha 
carne

O Espírito 
Santo



Fruto do Espírito: Singular
Obras da Carne: Plural

Obras da Carne
! Difuso
! Confuso
! Carne: vontades do 

“eu” contrário a Deus, 
centrado no homem

! Quem as pratica não 
herdará o Reino de 
Deus

! Quem pertence a 
Cristo crucificou a 
tudo isso

Fruto do Espírito
! Unido
! Ordenado
! Espírito: propósito do 

Espírito que nos 
conduz a Deus

! Contra essas coisas 
não há lei – elas são a 
vontade de Deus

! É natural de quem 
vive pelo Espírito

Imoralidade sexual
Impureza
Libertinagem
Idolatria
Feitiçaria
Ódio
Discórdia
Ciúmes
Ira
Egoísmo
Dissensões
Facções
Inveja
Embriaguez
Orgias
Coisas semelhantes

Amor
Alegria
Paz
Paciência
Amabilidade
Bondade
Fidelidade
Mansidão
Domínio próprio



Viver pelo Espírito
!Significa ser guiado, 

orientado, coordenado pelo 
Espírito Santo

!Significa submeter-se à 
vontade do Espírito Santo

!É consequência natural de 
uma vida cheia do Espírito 
Santo



As manifestações do fruto do 
Espírito

Manifestação Grego Traduções
Amor Ágape Caridade
Alegria Chara Gozo
Paz Eirene
Paciência Makrothymia Longanimidade
Amabilidade Chrestotes Benignidade, Bondade
Bondade Agathosine Benevolência
Fidelidade Pistis Fé
Mansidão Prautes Domínio
Domínio próprio Enkrateia Temperança, Domínio de si, Auto-domínio



Fruto e Dons são diferentes

Fruto
! Operação do Espírito no 

interior do crente
! Manifestação no 

relacionamento com o 
outro

! O amor é o centro
! É mais excelente

Dons
! Operações do Espírito no 

interior do crente e na 
comunidade dos salvos

! Manifestações no serviço 
prestado ao outro

! O serviço é o centro
! São importantíssimos para 

a igreja



A necessidade do fruto do Espírito

Os que pertencem a Cristo 
Jesus crucificaram a carne, 
com as suas paixões e os 
seus desejos. Se vivemos 
pelo Espírito, andemos 
também pelo Espírito.

Gálatas 5.24-25



Próxima lição:
Santificação: comprometidos com 
a ética do Espírito


