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Tema do Instituto Bíblico - Ig. Batista Maanaim
Gal 5:16-22
Um relacionamento maduro com Deus resulta em um fruto e, este fruto, tem
seus resultados no caráter humano.
O fruto do Espírito Santo gera homens cheios do E.S. At 6:3 e 5. A
“plenitude” ou “cheio do” Espírito Santo no texto faz referência ao caráter,
sinônimo de uma pessoa que teve seu caráter aperfeiçoado pelo Espírito
Santo, caráter bíblico como o de Jesus Cristo! (Gal 5:22-23)
No segundo ponto, abordaremos a Alegria do Fruto do Espírito.

2º- Alegria
A “Alegria” do Fruto do Espírito Santo é fundamentada num relacionamento
consistente com Deus.
Não é uma alegria que provém das coisas terrenas ou triunfos passageiros.
É a alegria que tem Deus como seu fundamento.
É o profundo regozijo que bebidas e outras obras da carne jamais podem
produzir!
Essa alegria é a alegria "no Senhor" e não por causa das circunstâncias.
(Fp 4:4)

Fonte da Alegria
“A fé vem…” Rom 10:17, mas a fé não vem só. Com o acolher da Palavra
de Deus o resultado é a Alegria no Senhor
Ao longo das escrituras vemos várias pessoas interessadas em ouvir a
Palavra.
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A Alegria produzida pelo Espírito Santo capacita a ser um vencedor no
campo da emoção, mesmo diante de muralhas que se erguem diante de
nós, como:
● privações,
● aflições,
● perseguições e
● calamidades

Alegria Perdida
Mas quando não conseguimos romper em alegria?
Quando não conseguimos transpor as muralhas da tristeza?
O que pode estar acontecendo de errado?
Alegria perdida por fases da vida
Não me refiro a períodos de luto, fases da vida, mas tristeza como um estilo
de vida, onde alegria é uma eventualidade rara na vida.
Alegria perdida por questões hormonais
Questões hormonais alteram o humor, estudos comprovam.
Ex: Certa irmã em Cristo, levou 3 anos para descobrir que havia um
problema hormonal. Segundo seu testemunho, o que deu suporte durante
este tempo foi a Palavra de Deus.
Estudos mostram que a insuficiência de alguns hormônios/ vitaminas, seja
em homens ou mulheres, pode causar sintomas depressivos.
Alegria perdida por pecados
A Tristeza Santa é boa e bem vinda, porque vem do E.S. para nossa alegria.
Ex: Davi e seu pecado
O Salmo 51 tem a ver com a notável acusação de Natã contra Davi (2
Sm 12.1-13). Davi escreveu o salmo como expressão de um coração
dominado pela vergonha, humilhado e alquebrado pela culpa. O salmo
começa com consciência de misericórdia abundante de um Deus
amoroso e sem limites!
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Sl 51:1 O Salmista, diante do gravíssimo erro, tem certeza da grandiosidade
de um Deus altamente perdoador e misericordioso (2 Sm 12.13) e faz uma
confissão plena de todo coração.
1. Sl-51.3,9 Um inescapável senso do pecado.
Note-se a frequência de “minhas transgressões”, “minha
iniquidade” e “meu pecado”.
Ele não procura fugir da sua responsabilidade por sua tristeza
baseando-se:
● no acaso das circunstâncias;
● em algum desejo instintivo;
● na culpa da ignorância;
● na necessidade;
● na culpa do outro - nenhuma tentativa é feita para que Bate-Seba
compartilhe do pecado de adultério e assassinato, sobre a
suposta base de sua aquiescência ou sugestão.
O erro cometido foi da responsabilidade de Davi, e essa convicção é
sublinhada nas palavras o “meu pecado está sempre diante de mim”
(vers 3) e (cfr. Sl 32.3-4)
2. Sl-51.4 Convicção de ter-se voltado contra Deus
Sem levar em consideração Bate-Seba e Urias, sua ação, em primeira
análise, foi contra Deus. Contra ti, contra ti somente pequei (vers 4).
Toda má ação, afinal de contas, é contra a santidade de Deus e
portanto, má aos Seus olhos. O Salmista vê seu sua falha como a
citação de José no vers 9 (Gen 39:1-9 “...Como poderia eu, então,
cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?”).
Sl 51:4b ...e fiz o que é mal perante os teus olhos, melhor ainda, "é
mal".
3. O apelo para ser purificado do pecado
● Apaga (vers 1);
● Lava-me completamente (vers 2); isto é, tira a mancha;
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● Purifica-me (vers 2) Davi faz aqui uma clara comparação de seu
estado como a de um leproso, que é declarado puro mediante a
lavagem (conf. Lv 14.8-9).

Conclusão:
Alegria e Júbilo
Após a consciência e confissão do pecado no vers 8 e 12 do Sl 51, o
pedido!
Nesta oração é solicitado o sentimento de alegria por ouvir a palavra de
perdão de Deus e pela cura de toda angústia e aflições íntimas.
Talvez há tristeza em nós, porque no recôndito dos nossos corações há
pecado oculto, quer consciente ou inconsciente, mas que só pode ser
confrontados à luz do conhecimento e da revelação da Palavra de Deus.
Não racionalize o seu pecado:
● no acaso das circunstâncias;
● em algum desejo instintivo;
● não culpe a ignorância;
● a necessidade;
● não tente compartilhar a culpa por aquiescência ou sugestão de outro.
Como Davi no Salmos 32:3-4, Talvez você:
● Está guardando silêncio;
● Os seus ossos gemem d
 entro de você durante todo o dia; o
 u
● Porque a mão do Senhor pesa sobre você; as águas em você se
tornaram em sequidão de estio.
É necessário relembrar que, imediatamente após Davi ter feito confissão de
seu pecado, o profeta Natã declarou que o Senhor o perdoara.
Faça como Davi, dê uma chance:
● A si mesmo!
● Peça perdão!
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● Perdoe-se!
Heb 4:16
Dê uma chance para Alegria de Deus!
Sl 51:12 Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um
espírito pronto a obedecer.
Peça a Deus um espírito pronto a obedecer e a alegria de Deus lhe
alcançará!
Que às muralhas da tristeza em sua vida sejam transpostas por um espírito
pronto a obedecer, que é a chave para Alegria do Senhor.
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