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O Ano de Colher – Frutas do Espírito - 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 

Foco de Oração: Uma vez que um dia vai dar conta perante o Tribunal de Cristo, é importante para nós
compreender os tipos de frutas que Deus espera de ver em nossas vidas. Jesus nos diz aqui em João 15 que o
fruto é esperado a partir das vidas daqueles ligados a Ele. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 7: 4, que a
nossa nova vida em Cristo é esperado para dar frutos para Deus. Essa expectativa de dar frutos só é possível
através da vida de Deus vivendo nele e através de nós. É por isso que Paulo usa as palavras, o fruto do Espírito
para descrever o resultado em nossas vidas do Espírito de Deus vivo Sua vida através de nós. O fruto do Espírito
é a vida de Deus vivida por meio da vida de um crente que está completamente rendido à influência e à vida do
Espírito. Em Gálatas 5: 22-23, Paulo cita nove frutos do Espírito que são esperados para ser manifestado através
de nossas vidas. A primeira destas listas de Paulo é o amor. Esta é a palavra agape grego. É o amor que Deus
demonstrou quando Ele enviou Seu Filho, Jesus para morrer pelos pecados do mundo (João 3:16). Este amor é
um amor que deseja o melhor para os outros. É o amor que está disposto a sacrificar a nossa própria vontade, o
nosso próprio bem-estar, a nossa própria bênção, a fim de beneficiar e abençoar os outros. Este amor só vem de
Deus, porque Deus é amor (1 João 4:16). Não podemos dizer que amamos a Deus, e ainda desprezam e falam
mal dos nossos vizinhos. O amor não causa divisão. 1 Coríntios 13: 4-7 diz que o amor é paciente, bondoso, não
invejoso ou orgulhoso, não exige o seu próprio caminho, se alegra quando a verdade prevalece, nunca desiste (de
outra pessoa) é sempre esperançoso e perdura através de cada circunstância. Este é o fruto que vai trazer grande
recompensa no dia do Juízo.

Dia 1: Leia os versículos citados acima e medite sobre a importância de dar frutos para Deus em nossas
vidas.
Dia 2: Louvado seja Deus, hoje, que por meio de Seu Espírito, Deus pode viver a sua vida de amor
através de você.
Dia 3: Examine sua vida hoje. A sua vida tem produzido o fruto do amor pelo Espírito?
Dia 4: Rendimento de sua vida a Deus hoje, para que Ele possa viver Sua vida através de você e
produzir o amor em sua vida.
Dia 5: Ore para que sua igreja seja um lugar onde o amor de Deus esteja fluindo de cada crente.
Dia 6: Ore por outras igrejas em sua cidade, que eles possa esta produzindo o fruto do amor em suas
comunidades.
Dia 7: Ore por missionários para ser preenchido com o amor de Deus para aqueles que ainda não
conhecem Cristo.
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