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Gal 5:16-21
Nos comunicamos com Deus por meio do espírito. Na alma reside tudo
de ruim ou de bom que pode haver na vida de uma pessoa, na alma reside o
conjunto de todas qualidades morais, sejam boas ou más.
O relacionamento maduro com Deus resulta em um fruto e, este fruto,
tem seus resultados.
Porque muitas das vezes não transpomos certas muralhas que o
Acusador de nossas almas, levanta contra nós? Muitas batalhas são
perdidas, não pela força do inimigo, mas pela fraqueza do espírito expressa
em nosso caráter. A única forma de sermos um vencedor é o nosso espírito
estar fortalecido no Senhor! Isto trará resultados! O Fruto do Espírito.
Se você perdeu alguma guerra, não se preocupe a batalha não está
perdida!
At 6:3 Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom
testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa
tarefa
At 6:5 Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estêvão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor,
Timom, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de
Antioquia.
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Essa faceta da plenitude é a melhor referência de caráter que alguém
poderia esperar! A expressão “cheio do Espírito Santo” foi usada como
sinônimo de uma pessoa que teve seu caráter aperfeiçoado pelo Espírito
Santo.
O exemplo de caráter bíblico é Jesus Cristo!
Gal 5:22-23:
Mas o fruto do Espírito é:
1. Amor (hábitos mentais),
2. Alegria (hábitos mentais),
3. Paz (qualidade social),
4. Paciência (qualidade social),
5. Amabilidade (qualidade social),
6. Bondade (qualidade social),
7. Fidelidade (conduta),
8. Mansidão (conduta); e
9. Domínio próprio (conduta). Contra essas coisas não há lei.
O primeiro que abordaremos é o Amor.
Jesus nunca errou no amor:


A forma como Cristo tratou as crianças demonstrou gentileza

- Mat 19:13-14


A forma como Cristo quando expulsou os cambistas do

templo, ainda que firme, Ele não errou no amor! - Mat 21:12
A síntese da lei é o amor, o amor a Deus e ao próximo.
Podemos ver a face de Deus no próximo e, quando amamos o
próximo, estamos amando a Deus quem o criou.
O Espírito Santo inspira na alma, aquele amor a Deus e aos homens
que é o cumprimento da lei (Gal 5:14; Lv 19:18).
Conforme o admirável elogio de Paulo ao amor (1Co 13) para indicar
que todos os outros itens dependem deste. O amor é decisivo, é fundamental
1Jo 4:8 (Todo). 1Cor 13:13; Gal 5:6.
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Calvino diz que Deus resolve provar o nosso amor para com Ele por
meio do amor ao nosso irmão.
Por isso que o amor é chamado de “...o cumprimento da lei” (Rm
13.8,10). Não porque o amor ao próximo seja superior à adoração a Deus,
mas porque é a prova dessa adoração.
Deus é invisível, mas se representa nos irmãos. O amor para com os
homens flui do amor a Deus.

Amor no tratamento

Fui tratado mal, mas por amor a Deus trato bem…
Ex: José Gen 45:15 E beijou a todos os seus irmãos, e chorou
sobre eles; e depois seus irmãos falaram com ele.


Fui esquecido e abandonado, mas por amor a Deus eu me

lembro e considero.


No trabalho fui tratado injustamente, mas continuo a tratar

com justiça por amor a meu Deus.


(Compartilhe com o grupo um exemplo pessoal)

ENTENDAM que não é o medo de ir para o inferno que faz com que eu
não queira errar, não! O “... amor de Cristo nos constrange…”(2 Cor 5:14).
Amar é sempre reagir bem, fazer o bem, não importando como fui
tratado (seja humilhado, pisoteado, traído, invejado, caluniado, injustiçado).
Porque faço assim? Porque assim Jesus faria (2 Cor 5:15).
O amor a Deus, me leva a fazer coisas que não gosto, mas faço-as por
amor a Deus.


Cristo na cruz foi à cruz por amor a nós! Mat 26:39

O Evangelho dá o poder de amar
Col 1:4 Tendo ouvido da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que
tendes para com todos os santos;
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Col 1:7 Como também aprendestes proveniente- de- junto- de
Epafras, nosso amado conservo (que, em vosso benefício, é um fiel
serviçal do Cristo),


Você depende do Evangelho, para amar, e fazer a coisas

corretas!


Você depende o evangelho para reproduzir o amor que vem

de Deus!


O evangelho é como uma semente que tem vida em si

mesma (Mc 4.26-29).


Onde o evangelho chega, ele produz o fruto.



Onde a Palavra de Deus é anunciada com fidelidade e

poder, vidas são salvas e o reino de Deus se estabelece.


O evangelho não precisa de nenhuma ajuda externa para

produzir fruto.
O próprio Espírito de Deus opera através dele para transformar vidas.
Você só tem que se render a o evangelho para que Ele comece a
produzir em sua vida este gomo do fruto do Espírito: o amor! (1Tes 1:3, 1Tes
5:8 Ef 1:15)

Reflexão
Você dependerá do Evangelho para amar da forma correta.
Sua vida pode estar em franco declínio, mas o evangelho pode dar
projeção a ela!
Quem dá o sentido da sua forma de relacionar?


TV?



Ódio?



Falta de perdão?



Suas próprias ideias de como as coisas devem ser?
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1Cor 13:13 E, agora, permanecem a fé, a esperança, e o amor,
estes três, mas o maior destes é o amor.
Há uma tensão que permeia todos os relacionamentos existentes:


Amigos;



Irmãos;



Casais, e



Etc.

Para nos salvar de nós mesmos, entre Gênesis e Apocalipse, Deus
nos deixou o evangelho!
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