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                        O Ano de Colher – Frutas do Espírito - Alegria e Paz 
 

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: Nestes estamos olhando para os frutos que Deus deseja produzir em e através de nossas vidas 

pelo Espírito Santo que vive dentro de nós. O fruto que colheremos recompensa quando comparecermos perante 

o Tribunal de Cristo. Deus quer produzir em nossas vidas, a sua alegria. Nós muitas vezes citar o verso, "A 

alegria do Senhor é a nossa força (Neemias 8:10)," mas o que é essa alegria, realmente? Esta é uma alegria de 

coração que nos enchem de júbilo, apesar das circunstâncias em que nos encontramos. Paulo chama de "alegria 

no Espírito Santo" (Rm 14:17). Esta alegria vem pela fé no caráter e fidelidade de Deus. É a alegria que nos 

permite alegrar no Senhor, em todos os momentos Filipenses 4: 4). Ele está ancorada em nosso relacionamento 

com o Deus amoroso e misericordioso. A paz de Deus também é um fruto do Espírito de Deus. No hebraico, a 

palavra é "shalom". Shalom significa integridade, integridade, saúde, paz, bem-estar, segurança, solidez, 

tranqüilidade, prosperidade, perfeição, plenitude, descanso, harmonia, a ausência de agitação ou discórdia. Tem 

o significado de ser completo, perfeito e completo. É mais do que apenas a ausência de conflitos, mas uma 

plenitude que só vem através de relacionamento com Deus. Tendo a paz de Deus significa que entendemos que 

em Cristo somos completos e têm tudo o que precisamos. Paulo diz que em Cristo nos é dada toda sorte de 

bênção espiritual nas regiões celestiais, porque estamos unidos com Cristo (Efésios 1: 3). Esta alegria e paz não 

são coisas para ser mantido para nós mesmos e só apreciado em nossas próprias vidas. Mas porque este é o fruto 

do Espírito de Deus, a alegria ea paz nos permite estender esta alegria e paz aos outros em torno de nós, para 

aqueles na igreja, mas também para aqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus. O mundo está 

cheio de tristeza e discórdia e precisa de ver a alegria ea paz de Deus, manifestada na vida do povo de Deus. Este 

pode ser um poderoso testemunho do poder de Deus para transformar vidas. É o testemunho da sua vida, alegria 

e paz? 

 

Dia 1: Medida sobre o significado dos frutos de alegria e paz, eo seu lugar na sua vida hoje. 
 

Dia 2: Adore o Senhor hoje que Ele quer dar a você a Sua alegria ea Sua paz para sua vida. 

 

Dia 3: A sua vida é caracterizada pela alegria de Deus e Sua paz? Peça a Ele para enchê-lo com alegria e

   paz. 
 

Dia 4: Ore para que sua família vai conhecer a alegria ea paz de Deus em suas relações familiares. 
 

Dia 5: Ore para que Ore para que os membros de sua igreja para ser preenchido com a alegria ea paz do

   Senhor cada dia. 
  

Dia 6: Ore para que a alegria ea paz de Deus será a característica dos crentes em toda a sua cidade. 

 

Dia 7: Ore pelos missionários que você sabe para ser preenchido e estar a produzir a alegria ea paz de 

Deus em suas vidas. 
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