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Benignidade – Evidencia da Plenitude do Espí rito Santo

Evidências da Plenitude do Espírito Santo
Gal 5:22-23 Mas o fruto do Espírito é:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amor
Alegria
Paz
Paciência
Benignidade (χρηστοτης chrestotes)
Bondade
Fidelidade
Mansidão
Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.

5º- Benignidade (Amabilidade)
Livres para Benignidade
A liberdade cristã não é uma licença para pecar. “Porque vós, irmãos, fostes
chamados à liberdade; porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne...”
(Gl 5.13a). Mas uma liberdade para viver segundo viveu Jesus Cristo. Já não somos
escravos do pecado, portanto sejamos como Cristo, livres para praticar a
Benignidade!

Definição de Benignidade
A benignidade ajuda, favorece, facilita e contribui para que o outro faça
alguma coisa.
A bondosa disposição para com o próximo. Amabilidade é a benevolência nas
atitudes, uma virtude visivelmente social.
Benignidade aborrece o mal, tem honestidade e é carregada de gentileza.
O Benigno tem disposição gentil e bondosa para com os outros.
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O jugo de Cristo é benigno (Mt 11.30) - Uma amável bondade.

Deus é Benigno
Lc 6:35 Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a
eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será
grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é benignidade para com os
ingratos e maus.
Como filhos de Deus temos que agir conforme nosso Pai. Deus não tem um
aspecto físico, mas um caráter que seus filhos buscam assemelhar.
Você tem sido benigno com os que têm sido maus e ingratos com você?
Como você tem reagido com o seu marido, esposa, filhos, irmãos, vizinhos,
amigos, chefe e etc., tem sido benigno?
Rm 2:4 Ou será que você despreza as riquezas da sua benignidade,
tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao
arrependimento?
Benignidade de Deus nos direciona ao arrependimento. Por meio de nosso
comportamento benigno, outros podem ser norteados ao arrependimento.
A Benignidade tem o seu fator atrativo para Deus.
Ex: Um irmão em Cristo assumiu o prejuízo que sua funcionária causou a
empresa. Ele assumiu a responsabilidade, reembolsou a empresa. A funcionária ficou
chocada com sua atitude, porque coisa semelhante nunca viu. Interessada pelo que
moveu tamanha benignidade na vida daquele homem, foi à igreja do mesmo. Lá,
aceitou a Cristo. O testemunho de benignidade daquele irmão impactou aquela vida.
O valor da dívida foi de aproximadamente R$20.000,00.
Você como filho de Deus, a imagem de seu Pai, o que você faria? O exporia?
Rm 11:22 Portanto, considere a benignidade e a severidade de Deus:
severidade para com aqueles que caíram, mas benignidade para com você, desde
que permaneça na benignidade dele. De outra forma, você também será cortado.

Jesus é benigno
Mt 11:30 Pois o meu jugo é suave (benigno) e o meu fardo é leve.
Suave - virtuoso, bom, fácil de levar, gentil, agradável (como oposto a difícil,
duro, rígido, amargo) de coisas: muito agradável; de pessoas: boa, benevolente.
Jesus é suave
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Você é suave na sua forma de relacionar-se ou é um fardo pesado quanto ao
relacionamento e na vida de outros?

Deus espera do Homem
Rm 3:10-12 Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis; não há
ninguém que faça o bem (benigno), não há nem um sequer".
Deus espera, mas não há.
Deus esperou, mas não houve.
Hoje há somente em Cristo Jesus
Não há ninguém capaz de ser benigno sem ser salvo, não há ninguém
benigno sem ser maduro.

Paulo exemplo para ser imitado
2Co 6:3- 6 em pureza, conhecimento, paciência e benignos; no Espírito
Santo e no amor sincero;... 2Co 6:7-12.

Assim como Deus, Sejamos uns com os outros
Ef 2:6-7 para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de
sua graça, demonstrada em sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
Cl 3:12 Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se
de profunda compaixão, benignidade, humildade, mansidão e paciência.
Cl 3:13 Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns
contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Ef 4:32 Sejam benignos e compassivos uns para com os outros, perdoandose mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo.
Mude
Tt 3:3- 4 Mas quando se manifestaram a benignos e o amor pelos homens
da parte de Deus, nosso Salvador... Tt 3:5-6
1Co 15:33 Não se deixem enganar: "as más companhias corrompem os bons
(benignos) costumes".

Reflexão
A benignidade ajuda.
1Pe 2:1- 3 agora que provaram que o Senhor é bom (benigno).
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