
 

     
 

 Vivendo os Frutos do Amor 
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Vivendo os Frutos do Amor 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Contra essas coisas não há lei”. 
 Gálatas 5:22-23 

As frutas vêm em muitos formatos, tamanhos, texturas e sabores diferentes. 

Agricultores de todo o mundo se esforçam para cultivar e produzir frutas que 

agradem nosso paladar. Algumas frutas são redondas como laranjas ou 

mirtilos. Algumas são felpudas como pêssegos e kiwi. Outras são grandes 

como mamão e melancia. E ainda existem as que são azedas como o limão 

ou doces como a manga. Produzir frutas não é uma tarefa fácil. Muitos de 

nós simplesmente vamos ao supermercado ou mercado local e compramos 

as frutas de que gostamos por um preço razoável. No entanto, os 

agricultores têm a difícil tarefa de plantar, cultivar e colher as frutas que 

chegam até a nossa mesa. 

A Bíblia fala de outro tipo de fruta que não se compra no mercado nem se 

cultiva no pomar ou na fazenda. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo usa 

frutas para mostrar o que acontecerá conosco quando decidirmos ser cheios 

do Espírito de Jesus.  

 

O fruto do Espírito - amor, alegria, paz, paciência, bondade, 

amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio-próprio são virtudes 

que são cultivadas quando somos cheios do Espírito de Jesus em 

nossos corações.  

 

É o resultado de ter um relacionamento com Jesus e permitir que 

Seu Espírito flua em nós e através de nós. Esperamos que uma 

macieira dê maçãs e uma laranjeira dê laranjas. Da mesma forma, 

esperamos que os discípulos de Cristo sejam cheios do Espírito e 

produzam o fruto do amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 

bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 



 

Durante esta Semana de Oração da Família, nosso objetivo é alcançar 

a cada marido e esposa, cada pai e mãe, cada família e pessoa que  

ama Jesus e deseja produzir o fruto do Espírito em suas vidas a cada dia.  

Este guia foi criado pensando em toda a família. Cada dia tem três  

partes: a leitura, uma oração e uma atividade. Na leitura, você aprenderá  

sobre uma fruta diferente proveniente de alguma parte do mundo e você  

aprenderá, também, sobre o Fruto do Espírito. Cada dia há uma oração  

enfatizando o fruto do Espírito para aquele dia. Esta oração pode ser 

feita juntos em família, pedindo a Deus para cultivar aquele fruto em seus  

corações e em suas casas naquele dia. Há também uma atividade interativa  

que você pode fazer com sua família para reforçar a aprendizagem e envolver  

a todos os membros da família na adoração. 

 

Nós encorajamos a cada membro da família para memorizar Gálatas 5:22 e 23,  

recitando e praticando todos os dias, enquanto enfatizam o fruto espiritual do dia.  

Nós incluímos atividades para ajudar você a memorizar o texto para que, 

até o final da semana, você tenha armazenado esse texto em sua mente e 

em seu coração. Esperamos que cada membro da sua família peça 

ao Espírito de Deus para fazer crescer Seu fruto neles enquanto eles,  

diligentemente, reguem, removam ervas daninhas e participem no cuidado  

que permitirá que isso se torne uma realidade em suas vidas. 

 



 

 

 

 

 

 

D O M I N G O 



O FRUTO ESPIRITUAL DE HOJE É  

AMOR 

Em Gálatas 5:22 e 23, o apóstolo Paulo anuncia: “Mas o fruto do Espírito é 

amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão 

e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Aqui, Paulo chega ao cerne da mensagem sendo entregue entre os 

versículos 13-26 sobre o que realmente significa para alguém ter liberdade 

em Jesus. 

Em Gálatas 5:13 Paulo propõe: “Irmãos, vocês foram chamados para a 

liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; 

pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”. 

Com essas palavras, Paulo indica que ser verdadeiramente livre não 

significa fazer nada que tenhamos vontade. Em vez disso, viver uma vida 

de obediência a Deus, representando a essência de Deus que é amor. 

O que conhecemos como fruto do Espírito é realmente a culminação do 

contraste que o apóstolo Paulo está fazendo entre aqueles que “andam no 

Espírito” (v. 16) e aqueles que vivem “pelo desejo da carne” (v. 17). 

Essencialmente, a mensagem que está sendo comunicada é que, se 

pertencemos a Jesus, “amaremos o seu próximo como a si mesmo” (v. 14). 

A Bíblia deixa claro que o amor é a resposta abrangente do verdadeiro 

seguidor de Jesus. Sim, o amor é o resultado de uma vida vivida para Jesus 

e em Jesus. E, caso alguém esteja pensando no amor como um algo 

sentimental e nebuloso, o apóstolo Paulo não deixa dúvidas sobre o que 

quer dizer quando compartilha: “Irmãos, vocês foram chamados para a 

liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; 

pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor”. (1 Cor 13:4). 

Sobre a ideia de produzir o fruto do amor, Ellen White diz: 

"A obediência à Palavra produz o fruto da qualidade requerida – ‘caridade 

fraternal, não fingida’. (I Ped. 1:22). Este amor tem a sua origem no Céu, e 

conduz aos mais altos motivos e ações altruístas" (Atos dos Apóstolos, p. 

520). 

A verdade é que os fazendeiros podem arar, fertilizar e cuidar, mas se uma 

safra consegue produzir frutos ainda é o resultado do dom divino da vida. 

Da mesma forma, é por meio do sacrifício dado gratuitamente por Cristo 

que aqueles que vivem por Seu Espírito podem esperar produzir o fruto do 

Espírito. Isso, é claro, se traduz em ser paciente, gentil e fiel em todos os 

nossos relacionamentos; especialmente em nossas relações familiares. 

Hoje, pedimos que você colha o fruto do amor. No entanto, quando um 

novo dia nasce, colha um fruto a cada dia que flui do amor de Deus - o 

princípio central de sua vida - e, ao fazer isso, torne-se uma bênção em 

seu casamento, em sua casa e em cada um de seus relacionamentos até 

que Cristo volte. 

ORAÇÃO: 

Querido Pai Celestial, obrigado por Seu precioso amor que 

sempre nos cerca. Ajude-nos a amar uns aos outros com esse 

tipo de amor hoje. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 



ATIVIDADE DO FRUTO DO AMOR  

Você vai precisar de: 

• Uma folha grande de papel para cada pessoa,  

• Lápis, giz de cera, canetas hidrocor, etc.  

Instruções: 

• Dê a cada um dos membros da sua família uma folha de papel grande e 

peça-lhes que desenhem um grande coração no papel. 

• Peça-lhes que escrevam dentro do coração dez coisas que outras pessoas 

fizeram e que por isso se sentiram especialmente amados. 

• Quando eles terminarem de escrever dez coisas que os fizeram se sentir 

amados, peça-lhes para: 

• Desenhe um círculo vermelho ao redor das vezes que alguém disse ou 

escreveu algo amoroso. 

• Desenhe um círculo verde ao redor dos momentos nos quais alguém faça 

algo para ajudá-lo. 

• Desenhe um círculo azul ao redor dos momentos em que alguém 

demonstrou afeto por você, como um abraço. 

• Desenhe um círculo amarelo ao redor das vezes que alguém lhe deu um 

presentinho. 

• Desenhe um círculo roxo ao redor das vezes que alguém passou um 
tempo com você, fazendo algo de que você gostou. 

• Observe as cores em cada um de seus corações. O que você aprendeu 
sobre as maneiras especiais pelas quais todos gostam de ser amados? 

• Planeje fazer algo amoroso em favor de cada pessoa de sua família esta 

semana, inspirado pela maneira como elas mais gostam de ser amadas. 

 

 
 

VERSO BÍBLICO 
ATIVIDADE 

Você vai precisar de: 

• Papel ou cartolina, em cores diferentes, se desejar 

• Um modelo de coração para desenhar ao redor - dobre o papel e corte a 

metade do formato de um coração com a dobra no centro - abra e 

verifique o formato do coração, dobre e apare se necessário 

• Tesoura 

• Lápis e materiais para colorir 

• Perfure (ou corte fendas nos corações em vez de perfurar) 

• Fios, barbantes, fitas, etc. 

Instruções: 

• Corte um coração de papel para cada palavra do versículo bíblico, mais um 

extra para a referência bíblica. 

• Faça um furo em cada lado de cada coração, perto do topo, no mesmo 

lugar em cada formato, para que possam ser enfiados em um fio, barbante 

ou fita para fazer uma guirlanda. 

• Escreva cada palavra do versículo em um formato de coração separado e 

decore os corações, se quiser. 

• Em turnos, embaralhe os corações e depois reorganize-os na ordem certa 

para formar o versículo. 

 

PERGUNTAS  

PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Mostrar amor um ao outro é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus mostrou amor quando... 

• Outros personagens bíblicos que mostraram amor pelos outros foram... 

• Acho mais difícil agir de forma amorosa quando... 

• Algumas coisas que me ajudam a ser mais amoroso com os outros são... 

• Uma vez que eu estava amando esta semana foi quando... 

• Uma vez quando alguém estava me amando esta semana foi... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ser mais amorosos...



 

 

 

 

 

S E G U N D A 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Gálatas 5:22, 23 

 

Embora o kiwi seja nativo da China e da Nova Zelândia, ele 

pode ser cultivado em qualquer lugar onde o clima seja 

sempre quente. Eles amam o sol e crescem melhor contra 

uma parede ensolarada. Comer dois kiwis uma hora antes 

de deitar o ajudará a adormecer mais rápido, dormir mais 

profundamente e se sentir melhor descansado ao acordar 

pela manhã. 

O kiwi tem casca marrom clara com formato oval. 

O kiwi pode ser comido cru, transformado em suco, 

adicionado a produtos assados ou usado para temperar e 

enfeitar pratos. O kiwi foi encontrado primeiro crescendo 

na China. No início do século XX, os missionários trouxeram 

a fruta para a ilha da Nova Zelândia, onde ela recebeu o 

nome de “kiwi” em homenagem ao pequeno pássaro que 

não voa, nativo da ilha. 



O FRUTO DE HOJE É 

 ALEGRIA 

Gálatas 5:22 e 23 diz: “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas 

coisas não há lei”  

Feche os olhos e pense em uma ocasião em que algo o encheu de alegria. 

Talvez tenha sido ver um ente querido depois de não o ver por um tempo ou 

de tomar seu sorvete favorito ou receber um buquê surpresa de balões ou 

flores e nem mesmo era seu aniversário. Talvez você tenha recebido uma 

promoção no trabalho, ou foi o nascimento ou adoção de seu filho? Você 

sente a inundação de emoções felizes enchendo sua alma agora? 

O Dictionary.com define alegria como: “a emoção de grande deleite ou 

felicidade causada por algo excepcionalmente bom ou satisfatório; prazer 

intenso; euforia.” Outra definição oferecida é: "uma fonte ou causa de 

grande prazer ou deleite, algo ou alguém muito valorizado ou apreciado." 

Essas definições de alegria são simplesmente deliciosas e maravilhosas. No 

entanto, o que torna a alegria de ter Jesus no coração uma experiência 

excepcional e única é que vai além do momento. Com certeza, esse tipo de 

alegria permanece conosco, independente do que alguém pode ou não fazer 

por nós. Essa alegria não está apenas na superfície; antes, naquele que 

permanece conosco porque somos cheios do Espírito de Cristo. 

Este é o tipo de alegria a que Jesus se referia quando disse aos discípulos: 

“Estas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós e a 

vossa alegria seja completa” (Jo 15:11). É uma alegria que está embutida 

dentro de nós para que possamos iluminar uma sala com uma atitude alegre. 

Podemos fazer os outros felizes por estar perto de nós e nossa atitude dá 

esperança aos outros. Apesar dos desafios que enfrentamos, nossa vida é 

repleta de alegria e podemos ser positivos e encorajadores para nós mesmos 

e para os outros. 

Muitos estudos hoje mostram que o riso e as emoções positivas diminuem a 

dor e podem reduzir a ansiedade. Especialistas em saúde mental dizem que 

se você está se sentindo estressado, reserve um tempinho para atividades 

alegres e divertidas, isso aumentará sua capacidade de se recuperar do 

estresse, combater doenças, resolver problemas e pensar com flexibilidade.  

 O sábio Salomão nos diz: “Um coração alegre é um bom remédio, mas um 

espírito quebrantado seca os ossos” (Prov. 17:22).   

Ellen White compartilha conselhos piedosos sobre como desenvolver e 

manter uma atitude de alegria: “O lar pode ser simples, mas sempre pode 

ser um lugar onde palavras alegres são ditas e ações bondosas são feitas, 

onde a cortesia e o amor são convidados... Onde quer que o amor de Deus 

seja acariciado na alma, haverá paz, luz e alegria” (O Lar Adventista, pp. 19, 

20). 

 

Escolha o fruto da alegria em sua família hoje. Cante canções de alegria e 

adoração enquanto permite que o Espírito de Deus encha seus corações 

com Sua alegria eterna, ajudando a criar um espaço onde os anjos amam 

habitar. 

 

ORAÇÃO: 

Querido Deus, como é bom saber que se preocupa tanto conosco. Isso nos 

faz pular de alegria! Ajude-nos a valorizar as bênçãos diárias que o Senhor 

oferece e encontrar alegria em todas as situações. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 



 

 

ATIVIDADE DO FRUTO DA ALEGRIA  

Você vai precisar de: 

• Papel e materiais de desenho (opcional) 

Instruções: 

• Incentive todos em seu grupo ou família a pensar sobre uma época em 

que se sentirão felizes e alegres. 

• Em seguida, peça a cada pessoa que imite (represente sem palavras) o 

momento em que se sentir feliz para que o resto da família adivinhe. 

• Divirtam-se fazendo esta atividade divertida juntos 

• Alternativamente, todos podem escrever ou desenhar algo que os ajude 

a se sentirem felizes. 

• Fale sobre as coisas mais felizes que aconteceram na semana passada e 

agradeça a Deus por elas. 

PERGUNTAS 

PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Ser alegre é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus mostrou alegria quando... 

• Outros personagens bíblicos que mostraram alegria foram... 

• Quando estou triste, realmente me ajuda quando os outros... 

• Algumas coisas que me fazem sentir feliz são... 

• Fiquei feliz esta semana quando... 

• Podemos sentir mais alegria em nossa família ... 

• Podemos compartilhar alegria com os outros ... 

• Ore: Obrigado, Deus, por termos experimentado alegria esta semana 

quando... 

quando… 

•  

• Podemos sentir mais alegria em nossa família ... 

• Podemos compartilhar alegria com os outros ... 

• Ore: Obrigado, Deus, por termos experimentado alegria esta semana 

quando… 

me ajuda quando os outros... 

VERSO BÍBLICO 

ATIVIDADE 

Você vai precisar de: 

• Uma bola de espuma, balão ou outro objeto macio e leve que você possa 

jogar um para o outro 

• Balões infláveis fortes - balões amarelos com rostos sorridentes, se você 

puder encontrá-los (ou cortar balões de papel ou cartolina) 

• Canetas hidrocor permanentes se você estiver usando balões, ou outras 

canetas se você estiver escrevendo em cartolina ou papel 

Instruções: 

• Pratique recitar o versículo da Bíblia juntos. Ou cantem juntos. 

• Em seguida, fique em um círculo com a bola ou balão. A pessoa que segura 

a bola diz a primeira palavra do versículo e, em seguida, joga a bola para 

qualquer outra pessoa. A pessoa que pega a bola diz a segunda palavra do 

versículo, antes de jogá-la para outra pessoa que diz a terceira palavra etc. 

• Continue até ter concluído o versículo e a referência. Repita a atividade 

tentando completar o versículo cada vez mais rápido. 

• Em seguida, procure em sua Bíblia outros versículos sobre alegria. Use 

canetas hidrocor permanentes para escrever esses versos alegres nos 

balões e, em seguida, pendure-os em sua casa. 

• Ou escreva os versos de alegria em seus balões recortados.



 

 

 

 

 

 

 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Gálatas 5:22, 23 

O molho de arando é um enfeite tradicional em jantares de 

feriado no Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, 

especialmente em jantares de Ação de Graças nos Estados 

Unidos e no Canadá. 



  O FRUTO DO ESPÍRITO DE HOJE É  

PAZ 

Em Gálatas 5:22 e 23, o Apóstolo Paulo diz: “Mas o fruto do Espírito é amor, 

alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e 

domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." 

É importante perceber que existe apenas uma fruta; amor. Todas as outras 

boas qualidades listadas no texto são partes do fruto do amor. O traço de 

amor de hoje é a paz, que como o amor deve ser visto diferente dos desejos 

da carne como "hostilidades, contendas, ciúmes, explosões de raiva, ambição 

egoísta, dissensões, facções" (v. 20). Com certeza, o contraste entre a paz e a 

lista de más ações não poderia ser mais perceptível. Eles realmente vêm de 

fontes diferentes e levam a pontos finais separados. 

O problema sobre o qual Paulo está escrevendo na igreja da Galácia é aquele 

contra o qual ainda lutamos hoje: a separação entre as obras e a fé. Por um 

lado, acreditar que podemos viver uma vida boa se nos esforçarmos o 

suficiente, ou compreender que viver uma vida de liberdade só é possível 

porque Deus está trabalhando em nós pelo Seu Espírito. A verdade é que 

depender de nossa própria força só nos levará a ações carnais, enquanto o 

fruto do Espírito é um sinal de que Cristo vive em nós. Essa prova é 

frequentemente mostrada na paz que temos. 

Em Romanos 12:18, Paulo nos lembra: “Se possível, no que depender de 

vocês, esteja em paz com todos”. Essa passagem encontra o apóstolo Paulo 

falando sobre a importância de amar, mesmo quando alguém está sendo 

maltratado. De fato, no versículo anterior (17) ele nos diz como o povo de 

Deus - aqueles cheios do Seu Espírito - deve se comportar: “Nunca retribua 

mal por mal a ninguém. Respeite o que é certo aos olhos de todas as 

pessoas.” Isso, é claro, inclui como devemos nos comportar com os membros 

de nossa família; se marido ou mulher, pai ou mãe, filha ou filho, irmã ou 

irmão, tia ou tio, primo ou avós; ou qualquer outra pessoa com quem nos 

relacionamos. 

Paulo deixa claro, mais uma vez, que há uma diferença no comportamento da 

pessoa guiada pelos desejos da carne e daqueles que são controlados pelo 

Espírito de Deus. Em vez de hostilidade, raiva e dissensão, a pessoa que está 

cheia do Espírito de Deus produzirá o fruto do amor, exibido em um espírito 

de paz. 

Para que o fruto da paz se manifeste em nossas vidas a cada dia, Ellen White 

em Conselhos para a Igreja escreveu: “Você precisa de um batismo diário do 

amor que nos dias dos apóstolos os tornou todos de um acordo... Cerque sua 

alma com uma atmosfera que fortalecerá a vida espiritual. Cultive fé, 

esperança, coragem e amor. Deixe a paz de Deus governar em seu coração” 

(Conselhos para a Igreja, p. 176). 

Esse tipo de paz só vem como resultado de ser cheio do Espírito de Deus. 

Portanto, hoje nós o encorajamos a colher os frutos da paz não apenas sobre 

as dificuldades que você pode estar enfrentando, mas um relacionamento de 

paz com todos em sua família e com outras pessoas com quem você se 

relaciona. 

ORAÇÃO: 

Querido Pai Celestial, pedimos que a Tua paz esteja conosco 

hoje. Ajude-nos a manter a sensação de Sua presença e paz 

em nossas casas. Que possamos encontrar paz em todas as 

situações e circunstâncias, pois sempre contamos com o 

Senhor. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 



 

 

ATIVIDADE DO FRUTO DA PAZ  

Você vai precisar de: 

• Um pedaço grande de tecido, como um lençol ou toalha de mesa 

velha, para representar a água 

• Uma bola de espuma, esponja ou algo leve e inquebrável 

 

Instruções: 

• Leia a história de Jesus acalmando a tempestade em Lucas 8:22-25. 

• Convide cada pessoa da casa a segurar o pedaço de tecido e imagine que 

é o Lago da Galileia. 

• Pratique deixar o tecido em forma de lago bem parado e calmo, a seguir 

muito áspero, fazendo grandes ondulações no tecido e, em seguida, 

acalmando o lago puxando o tecido novamente para esticá-lo. 

• Adicione a bola de espuma ou esponja ao centro do lago de tecido e finja 

que é o barco que contém Jesus e os discípulos. 

• Em seguida, peça a uma das crianças que conte a história de Jesus 

acalmando a tempestade. Ondule o tecido para fazer as ondas 

tempestuosas e, em seguida, puxe o tecido novamente para acalmar o 

lago quando Jesus ordenar que as ondas fiquem calmas e paradas. 

• Maravilhem-se juntos: Como você acha que os discípulos se sentiram 

antes da tempestade, durante a tempestade e quando Jesus acalmou o 

vento e as ondas? Como você acha que Jesus se sentiu antes da 

tempestade, durante a tempestade e depois dela? O que cada um de 

vocês mais gosta nessa história? Qual é a mensagem mais importante da 

história para cada um de vocês? O que essa história nos ajuda a 

entender sobre a paz? 

• Alternativamente, encher metade de uma garrafa de refrigerante de 

plástico com água. Pinte de azul com um pouco de corante comestível, 

uma gota de tinta ou um pouco de tinta. Adicione uma rolha ou um 

pequeno pedaço de madeira à garrafa para fazer um barco. Feche a 

garrafa, vire-a de lado e use essa garrafa para ilustrar as águas calmas, os 

mares tempestuosos e a paz após a tempestade. 

VERSO BÍBLICO 

ATIVIDADE 

Você vai precisar de: 

• Cartolina, papel para aquarela 

• Lápis de cera ou material de pintura (tintas, pincéis, água etc.) 

• Ou encontre uma foto de uma cena pacífica em uma revista ou calendário 

fotográfico. 

 

Instruções: 

• Recorte ou crie com seus materiais de arte uma cena pacífica, talvez com 

água parada, flores e árvores. 

• Use a imagem ou a sua arte como plano de fundo e escreva o versículo 

bíblico na imagem para lembrá-lo da paz que vem de Deus. 

• Coloque a gravura do versículo onde sua família verá com frequência ou 

dê a alguém que precisa experimentar a paz de Deus. 

 

PERGUNTAS  

PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Ter paz é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus ajudou as pessoas a experimentarem paz ao... 

• Alguns personagens da Bíblia que eram pacificadores eram... 

• Algumas coisas que me fazem sentir em paz são... 

• É difícil para mim sentir paz quando... 

• Eu fui um pacificador (parei uma discussão) esta semana quando eu... 

• Eu experimentei paz em uma situação difícil esta semana quando... 

• Poderíamos sentir mais paz em nossa família... 

• Ore: Obrigado, Deus, por termos experimentado paz esta semana 

quando...



 

 

 

 

 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Gálatas 5:22, 23 

Vamos aprender sobre frutas de todo o mundo: 

Os figos têm uma casca externa de cor púrpura e polpa 

desbotada de cor rosa para branco, o que os torna muito 

atraentes aos olhos. Tem a forma de uma pera ou de uma 

gota achatada, e seu sabor é agradável. A polpa é brilhante e 

suculenta, tem um sabor adocicado de nozes e uma textura 

como borracha que a torna tão deliciosa! 

Se você quiser encontrar em abundância os mais deliciosos 

figos, viaje para a Turquia, Egito, Grécia ou Marrocos. Figos 

frescos e secos contêm muitas vitaminas boas do complexo 

B. Eles podem ser usados como remédios e sobremesas. 



O FRUTO DO ESPÍRITO DE HOJE É 

 

PACIÊNCIA 

Paulo escreveu em Gálatas 5:22 e 23: “Mas o fruto do Espírito é amor, 

alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e 

domínio próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

O Dictionary.com define paciência como: “a qualidade de ser paciente, 

suportar a provocação, aborrecimento, infortúnio ou dor, sem reclamação, 

perda de humor, irritação ou algo semelhante”. Além disso, "uma capacidade 

ou vontade de suprimir a inquietação ou aborrecimento quando confrontado 

com o atraso." 

Uau! Realmente seria interessante se nós pudéssemos viver nossas vidas 

dentro dos limites dessas definições sobre paciência. Pense nisso. O 

relacionamento entre marido e mulher, seria completamente transformado 

se, em vez de reclamar, perder a paciência ou ficar irritado com tudo, eles 

apenas ficassem calmos. Bem, haveria mais paz em nosso lar. Nossos filhos 

teriam a alegria e a bênção de crescer em um ambiente sem tensão e 

ansiedade. Isso não seria incrível? 

Imagine que, em vez de pais gritando com seus filhos porque estão um pouco 

atrasados no sábado de manhã, eles simplesmente permitissem que o doce 

Espírito de Deus lhes desse a paciência para responder com calma e 

compostura ao invés de ficarem agitados ou frenéticos e destruidores do 

principal motivo do sábado? Sabemos que é importante chegar na igreja na 

hora, mas mesmo chegar na hora não poderia ser mais importante do que 

exibir o Espírito de Jesus em nossa casa. 

Sim, esse fruto de amor chamado paciência é algo pelo que realmente 

devemos orar durante a Semana de Oração da Família. Embora alguns 

possam pensar que desenvolver esse tipo de paciência é impossível - com 

base em suas atuais situações familiares - nos apressamos em lembrar o que 

Jesus tem a dizer sobre esse tipo de pensamento: “Para as pessoas é 

impossível, mas não para Deus”; Jesus diz. “Porque para Deus todas as coisas 

são possíveis” (Mc 10,27). 

A verdade é que, quando admitimos que não temos a capacidade ou o 

poder de responder com paciência em situações familiares difíceis, é 

quando Deus pode realizar o impossível em nosso nome. Precisamos apenas 

invocar Jesus, e Ele nos encherá com Seu Espírito e produzirá o doce fruto 

da paciência em nossas vidas. Então, nossos relacionamentos familiares e 

todos os outros relacionamentos terão a capacidade de ser transformados 

pela presença do Espírito de Deus habitando em nossas vidas todos os dias. 

 

O conselho de Ellen White sobre paciência é: “Se palavras impacientes 

forem ditas a você, nunca responda com o mesmo espírito” (Obreiros 

Evangélicos, p. 476). Também somos lembrados pelo sábio conselho das 

Escrituras: “A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira” 

(Pv 15:1). 

 

Oramos para que você permita que o Espírito de Deus o ajude a desenvolver 

maior paciência em sua resposta aos membros de sua família e a outras 

pessoas. Independente de quão difíceis sejam as circunstâncias, você 

escolherá “andar pelo Espírito” (v. 16) em vez de se entregar às “obras da 

carne” (v. 19). Isso irá garantir que suas interações familiares e seu 

relacionamento com todos os outros serão preenchidos com o amor de 

Deus e trarão maiores bênçãos para sua casa e para a igreja todos os dias. 

Então, pegue o fruto da paciência hoje. 

 

ORAÇÃO: 

Querido Pai Celestial, pedimos ao Senhor que nos conceda 

paciência hoje. Ajude-nos a praticar a paciência em nossas 

casas todos os dias. E que possamos nos lembrar de ser 

pacientes com todos que encontramos hoje. Em nome de 

Jesus, amém. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 



ATIVIDADE DO FRUTO DA PACIÊNCIA  

 

Os desafios do palito de dente! 

• Pilha de palitos: coloque a garrafa sobre a mesa. Use uma jarra com boca 

mais larga se tiver filhos mais novos. Dê a cada pessoa 12 palitos (ou use 

feijões secos ou pequenas pedras se você não tiver palitos). Em turnos, 

coloque um palito de dente em uma pilha equilibrada na boca da 

garrafa. Se algum palito cair da garrafa durante sua vez, coloque-o na 

pilha. Veja quem pode colocar todos os palitos com segurança na boca 

da garrafa/pote primeiro. 

• Queda de palito: coloque a garrafa sobre a mesa a cerca de 40 cm da 

borda. Dê a cada pessoa 12 palitos. Em turnos, sente-se à mesa em 

frente à garrafa. Segure um palito a cerca de 8-10 cm acima da boca da 

garrafa e tente colocá-lo dentro da garrafa. Se cair na mesa, você fica 

com o palito e a vez passa para a próxima pessoa. Use um jarro para 

crianças mais novas, de modo que a tarefa seja mais fácil para elas 

participarem. 

Outras atividades de paciência: 

• Alternativamente, façam uma dessas atividades juntos: fazer um quebra-

cabeça, construir um kit de construção juntos, plantar algumas sementes, 

construir uma torre usando apenas um pacote de fichas, etc. 

 

 

 

 

 

VERSO BÍBLICO 

ATIVIDADE 

Você vai precisar de: 

• Tesoura, jornal ou revista, cola e papel. 

Instruções: 

• Esta atividade requer paciência! 

• Trabalhe sozinho ou em família para fazer um mini pôster do versículo 

de memória. 

• Encontre letras grandes no jornal ou revista. 

• Recorte-os de forma que cada letra ou número fique em um retângulo 

de papel separado. 

• Organize as letras e os números em uma folha de papel para soletrar o 

versículo e sua referência e, em seguida, cole-os com cola. 

• Adicione outras fotos da revista ou jornal para decorar o pôster. 

• Coloque-o onde irá lembrar a todos em sua casa para serem mais 

pacientes - talvez na porta do banheiro, por dentro na porta da frente ou 

na cozinha! 

 

PERGUNTAS  

PARA CONVERSAR JUNTOS 

• A paciência é fruto do Espírito porque... 

• Jesus mostrou paciência com os outros quando... 

• Outros personagens bíblicos que foram pacientes foram... 

• Acho mais difícil ser paciente quando... 

• Algumas coisas que me ajudam a ser paciente são... 

• Uma vez que fui paciente esta semana foi quando... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ser mais pacientes... 

• Ore: Obrigado, Deus, por nos ajudar a ser pacientes esta semana 

quando...



 

 

 

 

 

 

Q U I N T A 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Gálatas 5:22, 23 

 

Vamos aprender sobre frutas de todo o mundo: 

A goiaba tem uma casca um tanto grossa, verde ou amarela 

com rosa no interior. Distingue-se por uma textura um tanto 

arenosa. É conhecido como uma fruta tropical doce e é 

nativo da América Latina, incluindo México, América Central, 

Norte do Caribe e América do Sul. 

A goiaba contém quatro vezes mais fibras do que um abacaxi 

e quatro vezes mais vitamina C do que uma laranja. A goiaba 

tem um alto teor de um ingrediente chamado pectina, por 

isso é amplamente usada para fazer doces e geleias. Na 

América do Sul, você encontrará goiabada em reuniões 

familiares, muitas vezes oferecida pelo anfitrião como 

aperitivo com queijo e biscoitos. 



O FRUTO DO ESPÍRITO DE HOJE É 

AMABILIDADE 

E 

BONDADE 

Em Gálatas 5:22 e 23 lemos: “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Contra essas coisas não há lei”. 

Bondade é a qualidade de ser generoso, atencioso e amigável. Existem 

muitas maneiras de praticar a bondade, como: abrir uma porta, compartilhar 

comida com alguém que está com fome, ajudar alguém a carregar um fardo 

pesado ou simplesmente compartilhar um sorriso. 

Em Efésios 4:31 e 32, o apóstolo Paulo ensina a essência da bondade aos 

membros da igreja de Éfeso ao compartilhar: “Livrem-se de toda amargura, 

indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam 

bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se 

mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.” 

Aqui, Paulo está falando aos crentes que são judeus e gentios, igualmente 

afirmando ser parte da família de Deus. Como tal, Paulo os lembra, seus 

relacionamentos familiares devem ser informados pelos valores do reino de 

Deus. Isso significa abandonar cinco pecados em todos os seus 

relacionamentos: amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia. A malícia 

também deve ser removida. E substitua esses comportamentos repulsivos 

por gentileza, compaixão e perdão. Visto que é assim que Deus se comporta 

conosco - Paulo continua dizendo - vocês também deveriam se comportar 

assim uns com os outros. Essas ações, incluindo a bondade, têm o objetivo de 

construir famílias e desenvolver unidade no corpo de Cristo. 

Jesus praticou a bondade todos os dias de uma forma muito ousada e radical 

para o Seu tempo. Sua gentileza frequentemente se estendia aos “menores”, 

pessoas que não eram tão bem tratadas pela sociedade. Ele curou leprosos, 

expulsou demônios daqueles que estavam possuídos e alimentou pessoas 

que estavam famintas. 

Quanto à virtude da bondade, significa literalmente piedade - ser como 

Deus - santo, puro e justo. Assim como a bondade, um coração puro é 

necessário para cultivar o fruto da bondade. Devemos exibir diariamente a 

bondade (piedade) de Cristo, conforme Salmos 23: 6 diz: “Certamente que a 

bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e minha 

morada será na casa do Senhor para sempre”. Bondade é ter o caráter de 

Cristo. É claro que a bondade não é apenas praticar atos bons ou bondosos - 

praticar a bondade precisa se tornar um estilo de vida. 

 

Falando sobre pessoas que exibiriam essas qualidades em suas vidas, Ellen 

White disse: “Todos os que se tornassem súditos do reino de Cristo, disse 

ele, dariam evidências de fé e arrependimento. Bondade, honestidade e 

fidelidade seriam vistas em suas vidas... Assim, os seguidores de Cristo 

darão evidência do poder transformador do Espírito Santo” (O Desejado de 

Todas as Nações, p. 108). 

 

Ser transformado pelo Espírito de Deus é o que significa ser cristão. 

Portanto, hoje, escolham regar o fruto da amabilidade e bondade em seus 

corações e em suas casas. Ao compartilhar um sorriso ou palavras de 

encorajamento com seus familiares, vizinhos, colegas de trabalho e amigos, 

que todos reconheçam que você está “andando no Espírito” (v. 16) em vez 

de viver “pelos desejos da carne” (v. 17), porque o Espírito de Deus vive em 

você. 

ORAÇÃO: 

Querido Pai Celestial, o Senhor é tão amoroso, gentil e 
bom para nós todos os dias. Ajude-nos a ser amorosos, 
gentis e bons uns com os outros em todas as 
oportunidades que tivermos. Em nome de Jesus, amém. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 



ATIVIDADES DO FRUTO DA BONDADE  

Você vai precisar de: 

• Algumas frutas ou vegetais bons e algumas frutas ou vegetais ruins  

• Prato e faca 

Instruções: 

• Corte as frutas e vegetais bons e ruins. 

• Observe-os com atenção. Qual é a diferença entre os bons e os ruins? 

• Você sempre consegue dizer, apenas olhando por fora deles, se são bons 

ou ruins? 

• Você gostaria de provar os ruins? 

• O que você pode aprender sobre a bondade humana ao olhar para essas 

frutas e vegetais? 

• Qual é a mensagem mais importante para você, hoje, ao pensar sobre 

frutas boas e ruins? 

• A boa notícia é que, embora não possamos tornar bons os frutos ruins, 

Deus é totalmente e sempre bom. Ele sempre nos perdoa quando somos 

maus e quer nos ajudar a ser bons, porque sabe que seremos muito mais 

felizes quando fizermos boas escolhas e desenvolvermos um bom 

caráter. 

• Prepare os frutos bons para comer e enterre os frutos ruins no solo, 

onde podem se transformar em solo bom e ajudar outras coisas a 

crescer. 

 

VERSO BÍBLICO 

ATIVIDADE 

• Trabalhe junto como uma família para criar algumas ações de 

amabilidade e bondade. Pratiquem suas ações juntos e depois ensinem 

Gálatas 5: 22,23 o versículo da Bíblia para outra família na igreja ou na 

sua vizinhança. 

 

 

 

 

ATIVIDADE DO FRUTO DA AMABILIDADE  

Você vai precisar de: 

• Papel, lápis e caneta 

Instruções: 

• Peça a todos que desenhem a mão em uma folha de papel. 

• Na palma da mão, escreva sobre uma ocasião em que alguém foi 

especialmente gentil com você. O que eles fizeram e como a gentileza 

deles fez você se sentir? 

• Em cada dedo escreva uma coisa que você poderia fazer para ser gentil 

com outra pessoa na próxima semana. 

• Revezem-se para falar sobre as ocasiões em que alguém foi especialmente 

gentil com você. 

• Em seguida, leia todas as ideias de gentileza que escreveu em suas mãos. 

• Fale sobre como vocês podem trabalhar juntos para praticar esses atos de 

amabilidade. 

• Você sabia que ser amável com os outros é uma das melhores maneiras de 

se sentir feliz? 

• Faça algo gentil por alguém em sua comunidade. Trabalhem juntos como 

uma família para assar pão, comprar mantimentos ou arrumar seu jardim. 

PERGUNTAS  

PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Acho que gentileza é... 

• A coisa mais gentil que alguém já fez por mim foi... 

• A bondade é importante nos relacionamentos porque... 

• A bondade é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus foi especialmente bom para os outros quando Ele... 

• Uma vez que tentei ser gentil esta semana foi quando... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ser gentis... 

• Acho que a bondade é... 

• A bondade é fruto do Espírito porque... 

• Jesus nos mostrou como ser bons quando Ele... 

• Outros personagens bíblicos que mostraram bondade foram... 

• Acho mais difícil ser bom quando... 

• Algumas coisas que me ajudam a ser bom são... 

• Uma vez que tentei ser bom esta semana foi quando... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ser bons... 

• Ore: Obrigado, Deus, por nos ajudar a ser gentis e bons esta semana...



 

 

 

 

 

S E X T A 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Gálatas 5:22, 23 

 

Banana da Terra é uma fruta básica na África Oriental. 

Pertence à família da banana. É verde por fora e branca por 

dentro. A fruta Banana da Terra é usada principalmente para 

cozinhar quando estão verdes. É cozida de forma muito 

semelhante às batatas. Elas precisam amolecer e cozinhar 

para serem comidos. De sabor salgado, com pouca doçura, é 

um ótimo acompanhamento de vários pratos principais. 

A fruta é colhida verde, cuidadosamente descascada e então 

cozida e frequentemente amassada ou triturada em uma 

refeição. Em Uganda e em Ruanda, a fruta é cozida no vapor 

e o purê é considerado um prato nacional nos dois países. 



O FRUTO DO ESPÍRITO DE HOJE É  

FIDELIDADE 

Em Gálatas 5:22 e 23 lemos: “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Contra essas coisas não há lei”. 

O Dictionary.com define fidelidade como: “lealdade duradoura e 

confiabilidade nos relacionamentos, especialmente no casamento e na 

amizade”. Além disso, "o fato ou qualidade de ser fiel à sua palavra ou 

compromissos, quanto ao que se prometeu fazer, professa acreditar." E, "o 

fato ou qualidade de ser dedicado e constante no desempenho de seu dever, 

trabalhando por uma causa." 

Esta é a Semana de Oração da Família, uma oportunidade adequada para 

destacar a fidelidade como um fruto do amor que vem de ser cheio do Espírito 

de Deus. A verdadeira fidelidade em nosso relacionamento com os outros, 

especialmente em nossas famílias, é alimentada pelo amor de Deus em nós. 

Cada vez que cumprimos nossas promessas um ao outro e somos leais um ao 

outro em nossas relações familiares, isso demonstra o fruto do amor de Deus 

em nossos corações. Cada vez que somos fiéis aos nossos votos matrimoniais, 

seja em casa ou em viagem de negócios, mostramos o fruto do amor por meio 

de nossa fidelidade. 

Enquanto a fidelidade é um resultado da vida no Espírito (v. 22), imoralidade 

sexual, impureza, comportamento indecente (v. 19) são indicações dos 

desejos da carne. Devemos nos perguntar: sou fiel como José foi quando foi 

tentado pela esposa de Potifar? A resposta de José aos avanços inadequados 

da Sra. Potifar foi: "Como então eu poderia fazer este grande mal e pecar 

contra Deus?" (Gênesis 39:9). Ser cheio do Espírito de Deus significa ter o 

combustível para andar pelo Espírito em fidelidade e ao mesmo tempo se 

opor aos desejos da carne. Essas duas forças são antagônicas, contraditórias, 

discordantes e incompatíveis entre si. Uma vem daquele que é a luz, 

enquanto o outro vem do príncipe das trevas. 

Cada um de nós teve a escolha de andar pelo Espírito (vs. 22, 23) ou de se 

envolver nas obras da carne (vs. 19-21). Andar pelo Espírito significa que 

daremos o fruto da obediência, que é a essência da fidelidade. 

Abordando o que significa viver uma vida de fidelidade, Ellen White 
compartilha em A Ciência do Bom Viver: “Precisamos constantemente de 
uma nova revelação de Cristo, uma experiência diária que se harmonize com 
Seus ensinos. Altas e sagradas realizações estão ao nosso alcance. O 
progresso contínuo em conhecimento e virtude é o propósito de Deus para 
nós” (A Ciência do Bom Viver, p. 504). 

Sim, fidelidade só é fidelidade quando continuamos a crescer em nossa 
caminhada diária com Jesus e vivemos uma vida compatível com Seus 
ensinamentos. Isso só é possível quando somos cheios do Espírito de Deus. 
Portanto, colha o fruto da fidelidade hoje, não apenas nas questões fáceis de 
seu relacionamento familiar, mas também nas questões mais difíceis e 
desafiadoras que demonstram que você escolheu andar com Jesus. 

Que Deus nos abençoe para sermos fiéis hoje e todos os dias até que Jesus 
volte. 

ORAÇÃO: 

Querido Senhor, obrigado por nos amar tanto a ponto de ficar perto 
de nós, não importa o que façamos ou para onde vamos. Ajude-nos 
a permanecer firmes em nosso amor e em nossa fidelidade ao 
Senhor e uns aos outros. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 

 

 

 



 

ATIVIDADE DO FRUTO DA FIDELIDADE 

Você vai precisar de: 

• Objetos para criar uma curta pista de obstáculos, seja dentro de casa, 

em um tapete ou fora de casa, na grama macia. 

• Lenço macio ou tecido para usar como venda para os olhos. 

 

Instruções: 

• Estabeleça uma pista de obstáculos com itens seguros para contornar, 

um cobertor para rastejar por baixo, algo baixo para escalar etc. Tente 

incluir cerca de 5 a 6 objetos diferentes para negociar. 

• Em seguida, coloque uma venda em cada criança e peça a um adulto 

que as oriente com cuidado e segurança através dos obstáculos. 

• O adulto sempre se certificará de que a criança está segura, mas 

segurando sua mão e/ou dando-lhe instruções muito claras sobre como 

se mover sob e ao redor dos objetos. 

• Depois de cada criança ter sido guiada com segurança através dos 

obstáculos, sentem-se juntos e conversem sobre a experiência. O adulto 

é fiel à criança. Eles estão empenhados em mantê-los seguros e estar 

com eles durante os altos e baixos de sua jornada, e eles não os 

decepcionam. Como isso se assemelha à fidelidade de Deus para 

conosco? Como podemos ser fiéis a Deus e aos outros, mesmo quando 

a vida é difícil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSO BÍBLICO 

ATIVIDADE 

Você vai precisar de: 

• Pedras grandes, lisas e claras; tinta, canetas hidrocor permanentes e assim 

por diante; verniz / selante / cola branca ligeiramente diluída. 

Instruções: 

• Limpe as pedras e pinte-as com uma cor clara. Quando estiverem secas, use 

tinta ou canetas hidrocor permanentes para escrever cada palavra do 

versículo e a referência da Bíblia em uma pedra separada. 

• Revezem-se para organizá-las na ordem correta para o versículo, até que 

você tenha aprendido bem. 

• Se desejar, você pode envernizar as pedras para proteger a tinta e a escrita. 

Talvez você possa organizá-los em seu jardim, ou perto de sua porta, para 

lembrar as pessoas de serem fiéis. 

• Você também pode escrever um versículo ou palavra bíblica de incentivo 

em uma pedra colorida, envernizá-la e deixá-la para alguém encontrar. Ou 

você pode dar a eles como um pequeno presente, para encorajá-los a 

serem fiéis. 

 

PERGUNTAS  

PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Acho que fidelidade é... 

• A fidelidade é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus nos mostrou como ser fiéis quando Ele... 

• Outros personagens bíblicos que foram fiéis a Deus... 

• Acho mais difícil ser fiel/leal/confiável quando... 

• Algumas coisas que me ajudam a ser fiel/leal/confiável são... 

• Uma vez que tentei ser fiel esta semana foi quando... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ser fiéis a Deus... 

• Ore: Obrigado, Deus, por nos ajudar a ser fiéis esta semana quando…  



 

 

 

 

 

 

 

S Á B A D O 

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio 

próprio. Contra essas coisas não há lei”. 

Gálatas 5:22, 23 

 

Na Tailândia, o Durião é considerado o rei das frutas. É uma 

das frutas mais cheirosas do mundo e tem um sabor único. 

Para alguns, o Durião tem gosto de uma mistura de ovos 

mexidos e pudim (sobremesa à base de ovo doce). 

Geralmente é de tamanho muito grande e tem uma casca 

externa dura e pontiaguda. No interior tem uma polpa de 

cheiro forte, semelhante a um creme, com grandes 

sementes. É uma fruta amada na maior parte do Sudeste 

Asiático. A fruta Durião só é cultivada em locais com clima 

tropical. Se por acaso as temperaturas diárias caírem abaixo 

de 22° C, ele vai parar de crescer. 

A maioria das pessoas dirá "cheira mal, mas tem um gosto 

tão bom!" Essa reputação de mau cheiro não impediu que 

muitas pessoas desfrutassem de seu sabor maravilhoso! É 

considerada uma iguaria gloriosa. 



HOJE OS FRUTO DO ESPÍRITO SÃO 

MANSIDÃO 

E 

DOMÍNIO PRÓPRIO 
 

Em Gálatas 5:22 e 23 lemos: “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, 

paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 

Contra essas coisas não há lei”  

A mansidão tem uma qualidade especial que muitas vezes é incluída com 

outras virtudes alimentadas pelo amor de Deus. Na carta de Paulo aos 

membros da igreja em Éfeso, ele afirma: "com toda humildade e mansidão, 

com paciência, suportando uns aos outros em amor" (Ef 4:2). 

Composto por judeus e gentios e uma mistura conflitante de ideias e 

costumes, Paulo compartilha com os efésios que a harmonia em sua igreja só 

é possível por meio da presença de Deus. Basicamente, os crentes devem ser 

cheios do Espírito de Deus para exibir o amor de Deus por meio do fruto da 

mansidão, entre vários outros (e domínio próprio, é claro). 

Como a igreja de Éfeso, toda família - mesmo que ambos os cônjuges sejam 

do mesmo grupo étnico - contém diferenças de opiniões e costumes que 

muitas vezes entram em conflito no processo de negociação da vida 

cotidiana. No entanto, se estivermos cheios do Espírito de Deus, também 

podemos nos relacionar em nossa família com mansidão, em vez de 

explosões de raiva e ambição egoísta. 

E então, autocontrole, que é o domínio próprio. A pessoa que produz esse 

fruto de amor é melhor descrita como alguém que vive em seu círculo de 

controle. Alguém que tem consciência de si mesmo, que entende que a única 

pessoa que pode controlar é a si mesmo. Em nossa família, tendemos a nos 

concentrar em controlar o que os outros devem fazer - de acordo com nossas 

opiniões - em vez de nos concentrar em regular nossa própria resposta ao 

que os outros estão fazendo. O que sabemos, com base nas histórias da 

Bíblia e também nas descobertas da pesquisa científica social, é que quanto 

mais nos concentramos em gerenciar nossa resposta - ser paciente, gentil e 

manso - como resultado de sermos cheios do Espírito de Deus, mais teremos 

paz e alegria em todos os nossos relacionamentos. 

Ao descrever um lar onde o fruto da mansidão e do domínio próprio estão 

em uso, Ellen White comunica: “Todo lar deve ser um lugar de amor, um 

lugar onde os anjos de Deus habitam, trabalhando com suavidade e 

influência subjugadora sobre o coração dos pais e filhos” (O Lar Adventista, p. 

19). 

Por essa razão, nossa oração hoje é que cada família na igreja de Deus 

experimente uma maior medida de união familiar, porque a presença do 

Espírito de Deus nos membros de sua família produzirá o fruto do amor a 

cada dia. Amor expresso em alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, 

fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme vocês se relacionam até 

que Jesus venha. Portanto, colha o fruto da mansidão e do domínio próprio 

hoje! 

Que Deus nos abençoe hoje e todos os dias para andarmos pelo Espírito, e 

junto com nossas famílias estejamos prontos para a breve vinda de nosso 

Senhor Jesus Cristo! 

ORAÇÃO: 

Querido Pai Celestial, o Senhor é tão bom e gentil 
conosco. Ajude-nos hoje a praticar a mansidão e o 
domínio próprio em todas as situações nos nossos 
relacionamentos. Em nome de Jesus, amém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As referências bíblicas são da Nova Versão Internacional 



ATIVIDADES DO FRUTO DA MANSIDÃO  

Você vai precisar de: 

• Um ovo cru ou qualquer outra coisa que seja frágil, mas possa ser 

quebrada com segurança (você pode querer cozinhar o ovo primeiro, se 

precisar que ele seja comido mais tarde) 

• Um pequeno saco plástico no qual você possa colocar o ovo 

• Uma caixa, vários centímetros maior que o ovo 

• Qualquer coisa que você possa encontrar para proteger o ovo quando 

for embalado na caixa - como penas, plástico bolha, papel de seda, 

tecido macio, algodão etc. 

• Corda, fita adesiva etc. para proteger a caixa 

 

Instruções: 

• Coloque cuidadosamente o ovo cru no saco plástico. Isso ajudará a 

manter o conteúdo do ovo seguro para uso posterior no cozimento. 

• Trabalhem juntos, usando os materiais de embalagem, para criar um 

local seguro para o ovo dentro da caixa, tentando garantir que o ovo não 

se quebre se a caixa cair. 

• Depois de embalar o ovo com segurança, amarre a caixa com um 

barbante ou prenda-a com fita adesiva. 

• Agora, jogue delicadamente o ovo embalado de uma pessoa para a 

outra em todo o grupo. 

• Each time you toss the box, describe one way that you can be gentle to 

others.  

• Cada vez que jogar a caixa, descreva uma maneira de ser gentil com os 

outros. 

• Quando a caixa tiver sido passada para a família 2 a 3 vezes, deixe o 

mais novo largar a caixa de modo que ela caia no chão duro. 

• Deixe a pessoa mais velha do grupo desembrulhar a caixa com cuidado 

para ver se o ovo ainda não está quebrado. Sejam felizes juntos se o ovo 

estiver inteiro! Você teve muito cuidado para proteger o ovo! 

• Discuta o que você aprendeu sobre gentileza ao fazer esta atividade. 

 

Atividade alternativa para a mansidão: 

• • Passe algum tempo aprendendo como cuidar de um bebê ou de uma 

criatura jovem ou pequena. 

• • Faça uma atividade artesanal que exija um toque suave. 

• • Faça uma caça ao tesouro em busca de objetos que o lembrem de 

mansidão. 

• • Passe alguns momentos sendo manso de alguma forma com cada 

pessoa de sua família. 

• • Sopre bolhas de sabão juntos - elas são frágeis e precisam que sopremos 

suavemente. 

• • Pratique quebrar os ovos, delicadamente, sem perder nenhuma casca, 

ou quebrar a gema, e depois faça seu prato favorito com eles. 

•  

VERSO BÍBLICO 
ATIVIDADE 

• Diga o texto da Bíblia gentilmente um para o outro. 

• Ou tente escrever o versículo bíblico no chão do lado de fora ou na parede, 

usando um pincel delicado umedecido em água. 

 

PERGUNTAS  
PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Acho que mansidão é... 

• A mansidão é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus foi manso quando Ele... 

• Outros personagens da Bíblia que eram mansos eram... 

• Acho mais difícil ser manso quando... 

• Algumas coisas que me ajudam a ser manso são... 

• Uma vez que tentei ser manso esta semana foi quando... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ser mansos... 

• Ore: Obrigado, Deus, por nos ajudar a ser mansos essa semana quando... 

 



VERSO BÍBLICO 
ATIVIDADE 

Você vai precisar de: 

• Papel, lápis e caneta. 

Instruções: 

• Tente escrever Gálatas 5:22 e 23, usando a mão que você normalmente 

não usa para escrever ou coloque uma caneta/lápis entre os dedos dos pés 

e tente escrever o versículo. 

• Você precisará trabalhar mais para controlar as diferentes partes do corpo 

para ajudá-lo a escrever! 

PERGUNTAS  
PARA CONVERSAR JUNTOS 

• Ser capaz de nos controlar é um fruto do Espírito porque... 

• Jesus mostrou domínio próprio quando... 

• Outros personagens bíblicos que mostraram domínio próprio foram... 

• Acho mais difícil ter domínio próprio quando... 

• Algumas coisas que me ajudam a ter mais domínio próprio são... 

• Uma vez que tive domínio próprio essa semana foi quando... 

• Podemos ajudar uns aos outros a ter mais domínio próprio quando... 

• Ore: Obrigado, Deus, por nos ajudar a ter domínio próprio essa semana 

quando…  
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•

 

• O vencedor é a pessoa que tiver mais botões restantes quando 

todos tiverem a chance de contar a história. Ou repita a 

atividade até que todos tenham conseguido contar a história 

sem perder nenhum dos botões. 

• Você pode repetir essa atividade com diferentes histórias da 

Bíblia. Trabalhem juntos para escolher as palavras “proibidas”. 

 

    



 

 Vivendo os Frutos do Amor 
POR WILLIE E ELAINE OLIVER 
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