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             O Ano de Colher – Frutas do Espírito - Bondade e Fidelidade 
 

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: A própria palavra "fruto" tem a idéia de uma colheita. Temos estado a olhar para o fruto do 

Espírito de Deus que deve render uma colheita em nossas vidas. O fruto do Espírito é realmente o desenrolar do 

caráter de Deus na vida do crente. Esta semana vamos olhar para os frutos de bondade e fidelidade. A palavra 

bondade no grego é uma palavra que implica ação. Essa bondade é um fruto que se expressa em ação em relação 

aos outros. Bondade procura fazer o bem aos outros, e não é simplesmente uma bondade auto-centrado de 

caráter passivo. Esta palavra é cheio de ação, e que a ação pode incluir repreender e corrigir quando necessário. 

Quando Jesus purificou o templo (Mateus 21:13), Ele estava mostrando sua bondade. Essa bondade é associada 

com boas ações, graça e que beneficiam outros. Como precisamos da igreja para exibir o fruto da bondade em 

nosso mundo nesses dias! O segundo fruto queremos olhar para esta semana é a fidelidade. Esta palavra tem sua 

origem na palavra fé, que é uma confiança inabalável em Deus e Sua Palavra. Hebreus 11: 6 diz que é 

impossível agradar a Deus sem fé. Aqui esta fé em si funciona na vida do crente como sinceridade, fidelidade e 

ser fiel no caráter. Paulo fala sobre a fidelidade de Deus em Romanos 3: 3. Titus descreve isso como mostrando 

toda a boa lealdade. Esta é a fidelidade a uma pessoa, causa ou crença de que é demonstrado pela lealdade e 

apoio contínuo. O Espírito Santo produz em nós uma lealdade não só a Deus, mas um ao outro. Esta vez, é um 

fruto que é dirigido para fora, para Deus e para com as outras pessoas. Há momentos em que pode parecer 

impossível para continuar na fé ... na Bíblia, em Deus ou em outras pessoas, mas o Espírito Santo irá produzir a 

fidelidade, a lealdade, a fidelidade em nós como nos entregamos a Ele. Ele irá produzir em nós a bondade e a 

fidelidade que irá bendizer a Deus e aos outros. 
 

Dia 1: Hoje, procure versículos da Bíblia e medite sobre o sentido da bondade e fidelidade. 
 

Dia 2: Adore o Senhor, hoje, que o Seu Espírito venha produzir esses frutos em sua vida como você se

   rende a Ele. 
 

Dia 3: Passe algum tempo hoje pedindo ao Espírito Santo que lhe mostre se você está realmente 

   produzindo os frutos de bondade e fidelidade em sua vida. 
 

Dia 4: Ore para que sua família seja uma família que demonstra os frutos de bondade e fidelidade. 
 

Dia 5: Ore por esses frutos para ser uma parte do estilo de vida do povo de sua igreja. 
  

Dia 6: Ore por outros crentes em sua cidade estar a demonstrar esses frutos para outras pessoas na 

cidade. 

 

Dia 7: Ore por missionários para demonstrar àqueles que servem os frutos de bondade e fidelidade. 
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