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O Ano de Colher – Frutas do Espírito - Paciência e Bondade
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: O fruto do Espírito é uma parte da vida que Deus quer produzir em nosssas vidas através de
nós como uma demonstração de Sua graça e amor por nós. A recompensa da vida fora desses frutos vai ser
experimentado no Tribunal de Cristo. Esta semana nós queremos olhar para os frutos da paciência e bondade.
Paciência tem o significado de "manter sob" ou para sofrer por muito tempo, ter paciência restrição ou auto
controle antes de agir. A idéia é de uma pessoa que poderia responder, mas não faz. Ele é especialmente
associada com paciência no que diz respeito às pessoas, e está associada com misericórdia. É ter tolerância com
as circunstâncias ou pessoas, e não batendo contra eles com impaciência, raiva ou vingança. Se as circunstâncias
são difíceis, ou pessoas nos maltratam ou falam mal contra nós, vamos esperar e confiar em nós mesmos para as
mãos do Senhor, para que Ele opere a situação. Lembre-se, este é um fruto do Espírito de Deus, uma parte do
caráter do Deus vivo através de nossas vidas. A bondade tem a idéia de benignidade, bondade, (2 Coríntios 6:
6). Ele tem sido descrito como a carência que preenche toda a natureza de uma pessoa, madura, tudo o que tem
sido dura. Esta palavra é usada de vinho que amadurece com a idade (Lucas 5:39). É também a bondade que
estende a mão para atender às necessidades dos outros, como na idéia de utilidade, e filantropia. É novamente
um reflexo do caráter de Deus, que foi paciente e tipo para nós, e essa bondade nos leva ao arrependimento
(Romanos 2: 4). Paulo descreve as riquezas da graça de Deus em sua bondade para conosco em Cristo Jesus
(Efésios 2: 7). Assim como Deus tem sido bom e bom para nós e não nos trataram como nós merecemos, por
isso estamos a mostrar essa mesma bondade para com os outros, sejam crentes ou descrentes. Que diferença faria
em nosso mundo se nós, como povo de Deus estivesse a viver verdadeiramente fora esses frutos do espírito em
nossas vidas. O fruto da paciência e bondade.
Dia 1: Medite sobre o significado dos frutos de alegria e paz, e o seu lugar na sua vida hoje.
Dia 2: Louvado seja o Senhor hoje que Ele é o único que pode produzir paciência e bondade em sua
vida.
Dia 3: Olhe atentamente para a sua vida hoje, onde estão as áreas onde você precisa de mais paciência e
bondade? Peça ao Senhor para enchê-lo com o Seu Espírito.
Dia 4: Ore para que esses frutos do Espírito de Deus seria uma parte de sua vida familiar.
Dia 5: Ore para que sua igreja esteja ensinando esses frutos do espírito de seu povo.
Dia 6: Ore por paciência e bondade para que sejamos uma testemunha através das outras igrejas em sua
cidade.
Dia 7: Ore para que os missionários venham ensinar e ser exemplos de paciência e bondade em seu campo
missionário.
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