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O Ano de Colher – Frutas do Espírito - Mansidão e Domínio Próprio
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei.



Foco de Oração: Os dois últimos fruto do Espírito nesta passagem são mansidão e auto-controle. Estes
novamente, são um resultado da vida de Deus em nós através do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o caráter
de Deus na vida do crente. A palavra, "gentileza" no grego tem o significado de uma graça interior da alma, uma
calma em direção a Deus, e a aceitação do relacionamento de Deus conosco. Gentileza vê a forma como Deus
nos trata como bom, até mesmo em situações difíceis, porque ele nos atrai para relacionamento mais próximo
com Ele. Ele também tem a idéia de antepassado, direção, circunstâncias e outras pessoas. A palavra também
tem a idéia de expressar raiva para o pecado do homem. O Senhor Jesus foi chamado de manso, mas Ele
expressou raiva contra aqueles que se opunham o que Ele fez no sábado (Marcos 3: 5). Paulo usa esta palavra em
1 Coríntios 4:21; 2 Coríntios 10: 1; Efésios 4: 2, Colossenses 3:12; 1 Timóteo 6:11; Tito 3: 2. Este gentileza ou
mansidão não devemos culpar a Deus pela perseguição e maus obras dos homens. Não é fraqueza, mas a
segunda característica das bem-aventuranças de Jesus. Finalmente, "auto-controle" tem a idéia de temperança, o
poder sobre, ou ser mestre sobre nós mesmos. É o oposto de entregar-se aos impulsos do mundo, ou a carne. Há
um sentimento de contentamento com esta palavra. Este fruto do Espírito é o resultado da nossa submissão ao
Espírito Santo em nossas vidas para não reagir imediatamente quando injustiçado por uma pessoa, causa ou
crença. 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 uma 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 que 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: Medite sobre os versículos dados, e pedir a Deus para ajudá-lo a entender esses frutos do Espírito.
Dia 2: Louve a Deus que Ele lhe dá o Seu caráter para produzir este fruto em sua vida. Adorá-Lo hoje.
Dia 3: Peça ao Espírito Santo para aumentar em vós a realidade do fruto do Espírito em seu estilo de
vida
Dia 4: Ore Peça ao Senhor para fazer o fruto do Espírito uma característica da forma como a sua família
se relaciona com o outro.
Dia 5: Ore por pela sua igreja para ensinar e discipular pessoas a viver o fruto do Espírito.
Dia 6: Ore para que outras igrejas em sua cidade venha ensinar essas verdades importantes para o seu
povo.
Dia 7: Ore pelos missionários que você conhece para demonstrar e ensinar o fruto do Espírito em suas
vidas.
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