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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Assim como a árvore dá frutos para 
que te alimentes, alimenta o teu 

ser, dando frutos de fé e caridade. 
Anair Weirich 
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1. Introdução 

1. Comentários Iniciais 
Você já viu um laranjeira fazendo força para dar laranjas? Não?  
Quando chega o tempo hábil, a laranjeira naturalmente gera laranjas. E 

sempre vai dar limões, e não limões, mangas ou pepinos. 
Assim, muito mais importante que buscar os dons, que veremos que são 

necessários para o crescimento pessoal e geral da igreja, é extremamente 
importante buscarmos o Espírito Santo, nos aprofundando nEle, nos enchendo 
dEle, para que venhamos a produzir o fruto do Espírito. Nós filhos de Deus, 
nascemos no Espírito, e precisamos gerar frutos espirituais. 

Ou seja, o fruto do Espírito deve aparecer como consequência de estarmos 
nEle e Ele em nós.   

 

1.1. Estudo Comparado de Versões 
Nosso texto base para estudo deste livro é Gálatas 5:16-26. 
Nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de 

vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele controlado pela natureza humana 
pecaminosa do que o texto de Gálatas 5.16-26. Paulo não somente examina a 
diferença geral do modo de vida desses dois tipos, ao enfatizar que o Espírito e a 
carne estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das 
obras da carne, como do fruto do Espírito.  

Para nos aprofundarmos precisamos fazer um estudo comparado destes 
versículos nas várias versões Bíblicas, que apresentamos a seguir: 

  

1) NVI - Nova Tradução Internacional 
Por isso digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos 

da carne.  
Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito; e o Espírito, o que é 

contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês 
não fazem o que desejam.  

Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.  
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e 

libertinagem; idolatria e feitiçaria; ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, 
dissensões, facções e inveja; embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu 
os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não 
herdarão o Reino de Deus.  

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, 
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não 
há lei.  

Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões 
e os seus desejos.  
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Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.  
Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos 

outros. 
 

2) RC - Revista e Corrigida 
Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes 

opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. 
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, 

prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, 
emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, Invejas, homicídios, 
bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos 
declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão 
o reino de Deus. 

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança. 

Contra estas coisas não há lei. 
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e 

concupiscências. 
Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, 

invejando-nos uns aos outros. 
 

3) RA - Revista e Atualizada 
Digo, porém: andai no Espírito e jamais satisfareis à concupiscência da carne.  
Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque 

são opostos entre si; para que não façais o que, porventura, seja do vosso 
querer.  

Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei.  
Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, 

lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, 
dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes 
a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que 
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam.  

Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há 
lei.  

E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e 
concupiscências.  

Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.  
Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo 

inveja uns dos outros. 
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4) Bíblia Viva 
Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele 

lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês não estarão fazendo sempre as 
coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. 

Porque nós por natureza gostamos de fazer as coisas ruins que são 
justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer; e as coisas boas 
que desejamos fazer quando o Espírito nos domina, são justamente o oposto dos 
nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando 
constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós, e 
os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. 

Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais 
obrigar-se a obedecer às leis judaicas. 

Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas 
vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros; 
ansiedade pelo prazer carnal; idolatria, feitiçaria, (isto é, incentivo à 
atividade dos demônios); ódio e luta; ciúme e ira; esforço constante para 
conseguir o melhor para si próprio; queixas e críticas; o sentimento de que 
todo mundo esta errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho; 
e haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e 
toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente como já o fiz antes, 
que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. 

Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, Ele produzirá em nós 
esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, 
fidelidade, mansidão e domínio próprio; e aqui não há conflito algum com as 
leis judaicas. 

Aqueles que pertencem a Cristo pregaram seus maus desejos naturais na sua 
cruz e os crucificaram ali. 

Se agora, estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança 
do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. 

Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade, 
que levam à inveja e a maus sentimentos. 

 

5) NTLH - Nova Tradução na Linguagem de Hoje 
Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de 

vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. 
Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e 

o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são 
inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. 

Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão 
debaixo da lei. 

As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são: a 
imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, 
as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a 
ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as 
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farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que 
fazem essas coisas não receberão o Reino de Deus. 

Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a 
delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E 
contra essas coisas não existe lei. 

As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana 
delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 

Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida! 
Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns 

dos outros. 
 

6) Corrigida e Revisada Fiel 
Digo, porém: Andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 
Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne; e estes 

opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 
Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. 
Porque as obras da carne são manifestas, as quais são: adultério, 

prostituição, impureza, lascívia, 
Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, 

dissensões, heresias, 
Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a 

estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que 
cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. 

Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 
bondade, fé, mansidão, temperança. 

Contra estas coisas não há lei. 
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e 

concupiscências. 
Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 
Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, 

invejando-nos uns aos outros. 
 

1.2. O que fala o Texto em Gálatas 
Vemos que basicamente uma versão não difere muito da outra. 
Vemos também que somente com a leitura destes textos, entendemos o que 

o apóstolo queria dizer. Mesmo estando subentendido, ainda assim vamos 
analisar ainda mais. 

 
Como vimos no livro 2 sobre Oração, nosso corpo, a carne, está em 

constante luta contra o Espírito que está em nós. 
Lembra que uma das maneiras de dar uma quebrada nisto é o jejum que 

enfraquece o corpo, enfraquece a carne e daí o espírito que habita em nós, se 
sobressai, e pode se comunicar melhor com Deus que é Espírito, o Grande 
Espírito (como diria os Apaches). 
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Acontece que o apóstolo Paulo, o autor de Gálatas, quis dar nome “aos bois”. 
Quis detalhar o que está acontecendo dentro de nós. Quis dar dicas de como 
podemos vencer esta constante guerra entre o corpo e o espírito. 

E a dica principal é descrever todas as obras da carne, identificando-as e daí 
apresentar os gomos do Fruto do Espírito, os tais que devemos buscar para 
vencer as obras da carne e encontrarmos o Reino de Deus. 

 

1.3. Fruto do Espírito e Não Frutos 
Note uma outra conclusão que 

podemos tirar do texto. 
Porque estou usando aqui neste livro, 

fruto do espírito em vez de usar, como 
muitos, frutos do Espírito? 

Primeiro porque todas as versões 
bíblicas usam no singular: o Fruto do 
Espírito. Somente a versão NTLH fala em 
“o Espírito Santo produz”. 

Segundo porque em Gl 5:22-23 não se 
fala de frutos do Espírito, no plural, como 
se numa mesma pessoa se manifestasse a 
paz, noutra o amor, noutra a paciência e 
assim por diante. 

Portanto o correto é Fruto do Espírito e os gomos são as várias qualidades 
que cada um de nós deve buscar para completar este fruto, esta plenitude, e com 
isto alcançarmos a estatura de varoa e varão perfeito. 

Isto significa que devemos ter todos os gomos, todos os aspectos, todas as 
qualidades, todas as partes do Fruto do Espírito em nós. 

Precisamos buscar todas as qualidades, todos os “gomos”. Se não temos 
alguma parte, não seremos cristãos completos, dignos, santificados, espirituais, e 
precisamos tê-la. 

 
 
Antes de falarmos do fruto do Espírito, precisamos falar do contrário, do 

oposto, da falta deste. Precisamos falar das obras da carne. As obras que 
afugentam o Espírito Santo. 
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OBRAS DA CARNE 
 
 
 

As vezes nós encontramos vidas 
secas, sem carinhos; não dão 

frutos e em seus ramos as aves 
não fazem ninhos. 
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2. Obras da Carne 

2.1. Comentários Iniciais 
Lembrem-se sempre do que foi falado no livro 3: Espírito Santo, sobre 

Homem Natural, Homem Carnal, Homem Espiritual. Estas são as três faces do 
homem. E isto se aplica aqui. 

Uma pessoa que não aceitou Jesus (homem natural) ou aceitou, mas está na 
carne (homem carnal), pratica as obras da carne. Senão todas elas, uma boa 
parte delas. Vamos tabulá-las aqui das várias versões: 

 

Obras da Carne 
 

NVI RC ou Fiel RA Viva NTLH
imoralidade 
sexual 

adultério pensamentos impuros a imoralidade 
sexual prostituição prostituição

ansiedade pelo prazer 
carnal 

impureza impureza impureza a impureza
libertinagem lascívia lascívia as ações 

indecentes
idolatria idolatria idolatria idolatria a adoração de 

ídolos
feitiçaria feitiçaria feitiçarias feitiçaria (incentivo à 

atividade dos 
demônios)

as feitiçarias 

ódio inimizades inimizades ódio as inimizades 
discórdia porfias porfias luta as brigas
ciúmes emulações ciúmes ciúme as ciumeiras
ira iras iras ira os acessos de 

raiva
egoísmo pelejas discórdias esforço constante para 

conseguir o melhor 
para si próprio

a ambição 
egoísta 

dissensões dissensões dissensões queixas e críticas a desunião
facções heresias facções o sentimento de que 

todo mundo está 
errado, menos aqueles 
que são do seu próprio 
grupinho, e haverá 
falsa doutrina

as divisões 

inveja Invejas invejas inveja as invejas
 homicídios assassinato
embriaguez bebedices bebedices embriaguez as bebedeiras 
orgias glutonarias glutonarias divisões ferozes as farras
e coisas 
semelhantes 

e coisas 
semelhantes 
a estas

coisas 
semelhantes a 
estas

e toda essa espécie 
de coisas 

e outras coisas 
parecidas com 
essas

 
 Note que basicamente todas as versões falam a mesma coisa, em algum 

momento, com uma palavra diferente. 
É uma lista grande que devemos fugir... 
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Quem não pratica as obras da carne e busca a plenitude do Fruto do 
Espírito, é homem ESPIRITUAL. Seremos de Cristo se formos Homens 
Espirituais. 

E o que diz o texto: 
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões 

e concupiscências. 
 

2.2. Obras da Carne 
 “Carne” (Gr. sarx) é a 

natureza pecaminosa com seus 
desejos corruptos, natureza que 
continua no ser humano mesmo 
após a sua conversão, sendo seu 
inimigo mortal (Rm 8.6-8,13; Gl 
5.17,21).  

Aqueles que praticam as 
obras da carne não poderão 
herdar o reino de Deus (Gl 5.21). 
Por isso, essa natureza carnal 
pecaminosa precisa ser revestida 
e mortificada numa guerra 
espiritual contínua, que o crente 
trava através do poder do Espírito Santo (Rm 8.4-14). 

As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas: 
quem se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas exclui-
se do Reino de Deus, isto é, não herdará a salvação (1Co 6.9).  

Paulo declara que a conseqüência habitual do pecado espiritual é a morte 
espiritual, até mesmo para o cristão (Rm 8.13).  

Ninguém poderá viver na imoralidade e ao mesmo tempo herdar o Reino de 
Deus (Rm 6.16; Tg 1.15). A advertência do apóstolo Paulo é para todos os 
cristãos. A salvação sem a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo 
não tem lugar na Palavra de Deus. 

 

2.3. Reino de Deus 
Aqui preciso fazer um parêntesis e falar 

sobre um assunto de extrema importância. Ele 
será tratado com mais profundidade no livro 
Doutrinas, onde falaremos mais sobre Reino de 
Deus. 

Todavia, precisamos entender algo 
extraordinário agora, neste momento. 

Vou precisar resumir. Talvez o 
entendimento fique embotado, nublado, 
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semiescondido. Se precisar se aprofundar ainda mais, existem vários livros 
somente sobre este assunto, escrito pelo Rev. Myles Munroe, missionário das 
Bahamas. 

 
Acompanhe algumas citações de Jesus sobre o Reino de Deus: 

MATEUS 6:33 Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus 
e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas.  

MATEUS 12:28 Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso 
demônios, então chegou a vocês o Reino de Deus.  

LUCAS 11:20 Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso 
demônios, então chegou a vocês o Reino de Deus. 

MATEUS 21:43 "Portanto eu lhes digo que o Reino de Deus será 
tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do Reino.  

MARCOS 9:1 E lhes disse: "Garanto-lhes que alguns dos que aqui 
estão de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o 
Reino de Deus vindo com poder". 

LUCAS 17:20 Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus 
sobre quando viria o Reino de Deus, Jesus respondeu: "O Reino de 
Deus não vem de modo visível,  

LUCAS 17:21 nem se dirá: ‘Aqui está ele’, ou ‘Lá está’; porque o 
Reino de Deus está entre vocês". 

JOÃO 3:3 Em resposta, Jesus declarou: "Digo-lhe a verdade: 
Ninguém pode ver o Reino de Deus, se não nascer de novo". 

JOÃO 3:5 Respondeu Jesus: "Digo-lhe a verdade: Ninguém pode 
entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito.  

 

Pregações de Jesus 
Algumas citações somente. Se formos 

atrás das pregações de Jesus, e também da 
de João Batista, vamos perceber que Ele 
falava muito sobre o Reino, o Reino de Deus. 

Estes versículos citados aqui, falam 
basicamente que o Reino de Deus começa 
aqui na Terra. Veja Lucas 17:21. 

Em Marcos 9:1 Jesus fala que alguns 
daqueles ali verão o Reino de Deus em vida. 
E alguns verão quando estão entrando nele, 
como é o caso de Estevão que viu o céu se 
abrir, e viu Jesus sentado à direita de Deus, 
pouco antes de morrer apedrejado. 

Se muitos não experimentarão a 
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morte e verão o Reino de Deus, isto vale para hoje também. Nós podemos 
buscar este Reino aqui na Terra, e ver maravilhas dos céus, como João 
descreveu suas visões do Reino de Deus, estando vivo e aqui na Terra ainda. O 
livro do Apocalipse é quase todo a descrição por João da sua visão do Reino de 
Deus. 

 
Eu ainda iria mais a fundo, falando da manifestação de Jesus Cristo, e 

das palavras gregas parousia (manifestar) e apocalipsis (revelação) muitas 
usadas para descrever a “volta” de Jesus. Traduzimos erradamente estas 
palavras para volta, quando na verdade a maior parte dos textos mostram que 
Jesus tem se revelado para os seus nos últimos 2 milênios. Tem voltado, 
mostrado os céus, mostrado o Reino dos Céus, para aqueles que começam o 
Reino de Deus aqui na Terra. 

 
Iremos nos aprofundar neste assunto de manifestação, revelação e volta 

num outro momento, num novo curso que preparo há muitos anos. Mais 
precisamente desde 1999 que tenho escrito o livro Semeadura Extraterrestre. E 
nele, se você fizer este curso, entenderá bem melhor todo este assunto. 

 
Por enquanto precisamos saber o seguinte: 
Você pode começar a viver o Reino de Deus aqui na Terra. 
Este Reino de Deus é como se fosse uma nova Nação, da qual o Rei é 

Ele, Jesus. A Constituição é a Palavra de Deus, a Bíblia. E os cidadãos são 
somente aqueles denominados filhos de Deus. Aqueles que acreditam que 
Jesus é o Rei, o Filho de Deus, o Pai criador de tudo e também o criador desta 
Nação aqui na terra. 

Sendo, portanto, súditos e cidadãos desta Nação, precisamos 
respeitar a constituição que tem direitos e deveres para cada um de nós. 

Mas para termos a carteira de identidade desta Nação, como 
membros, precisamos de sacrifício. Nascer de novo. Nascer da água e do 
Espírito. E é aí que fazemos o gancho com o Fruto do Espírito. 

Nascer da água e do Espírito é ter a Plenitude do Espírito. 
Ter a Plenitude do Espírito é ter todas as 9 qualidades do Fruto do 

Espírito Santo. 
E ter a plenitude do Espírito só é possível se você é batizado com o 

Espírito Santo, conhece seus dons, capacita-se neles e os utiliza para o 
bem do Corpo de Cristo, a Igreja. 

 
 
Entendeu a importância de tudo isto? 
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FRUTO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 
 

As duas opções da vida humana: 
ser flor e murchar, ou morrer e dar 

fruto. Anônimo 
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3. Fruto do Espírito 

3.1. O que é o Fruto do Espírito 
Em contraste com as obras da carne, temos um modo de viver íntegro e 

honesto que a Bíblia chama de “fruto do Espírito”. Esta maneira de viver se 
realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie sua 
vida de tal maneira que ele (o crente) subjugue o poder do pecado, 
especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus (2Co 6.6; Ef 
4.2,3; 5.9; Cl 3.12-15; 2Pe 1.4-9).  

 
O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer 

restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode – e realmente 
deve - praticar essas virtudes continuamente. Nunca haverá lei que lhes impeça 
de viver segundo os princípios aqui descritos, apesar de alguns governos 
tentarem subverter com leis mundanas: aborto, liberdade de culto religioso... 

Por fim, todo o cristão que deseja frutificar no Espírito deve estar em 
verdadeira comunhão com Deus, alimentando sua vida espiritual a cada dia (Lc 
13.6-9; Jo 15.5). 
 

Veja as qualidades do Fruto do Espírito em cada uma das versões bíblicas: 
 

NVI RC ou Fiel RA Viva NTLH
amor amor amor amor o amor
alegria gozo alegria alegria a alegria
paz paz paz paz a paz
paciência longanimidade longanimidade paciência a paciência
amabilidade benignidade benignidade bondade a delicadeza
bondade bondade bondade retidão a bondade
fidelidade fé fidelidade fidelidade a fidelidade
mansidão mansidão mansidão mansidão a humildade
domínio próprio  temperança domínio próprio domínio próprio o domínio próprio

 
Basicamente todas as versões falam a mesma coisa, com variações mínimas 

de sinônimos. 
As palavras que julgamos dizem mais são: amor, alegria, paz, paciência, 

amável, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio (ou controle). 
 
Já vimos que Fruto do Espírito é a soma das qualidades de um verdadeiro 

cristão, que quer agir como Jesus agia, de forma espiritual, tendo as qualidades 
de Jesus. 

 
O crente que tem vida abundante tem cada uma destas graças, e não apenas 

uma. As nove graças são apenas um fruto do Espírito. 
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Podem ser divididos da seguinte maneira: 
* Amor, alegria e paz - nosso relacionamento com Deus. 
* Paciência, amabilidade e bondade - 

nosso relacionamento com outras 
pessoas. 

* Fidelidade, mansidão e domínio 
próprio - nosso relacionamento com 
nosso interior, isto é, as atitudes e 
ações do nosso "eu". 

 
Ao mesmo tempo, estão todos 

relacionados entre si, e todos devem ser 
visíveis em nosso ser. 

 
 

3.2. As Qualidades do Fruto do Espírito 
Um Resumo 
1. Amor (gr. agape) - Algumas versões mais antigas traduzem por 

Caridade. Antes de mais nada Cristianismo é amor. E a única lei que Jesus 
deixou foi AMAR: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós 
mesmos.  

É o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada querer em 
troca (Rm 5.5; 1Co 13; Ef 5.2; Cl 3.14). 

2. Alegria ou Gozo (gr. chara) - O crente que realmente está em Cristo é 
uma pessoa alegre, e não amargurada, fechada, porém vibrante. 

É a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas 
promessas e na presença de Deus, bênçãos estas que pertencem àqueles que 
crêem em Cristo (Sl 119.16; 2Co 6.10; 12.9; 1Pe 1.8; Fp 4.4). 

3. Paz (gr. eirene) - É ter sossego em Cristo, não andar ansioso por nada, e 
isto em todos os aspectos da vida. 

É a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai bem 
porque o Pai celestial nunca irá desamparar seus filhos (Rm 15.33; Fp 4.7; 1Ts 
5.23; Hb 13.20). 

4. Paciência ou Longanimidade (gr. makrothumia) - É ser paciente, que 
não “estoura” facilmente, pois tem seu temperamento controlado pelo Espírito. 

É a perseverança, a paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero (Ef 
4.2; 2Tm 3.10; Hb 12.1). 

5. Amabilidade ou Benignidade (gr. chrestotes) - É viver o bem, para o 
bem, não ter parte com coisas malignas, mas sim com as coisas de Deus, e se 
Deus é benigno, então devemos ser também. 

É não querer magoar ninguém, nm lhe provocar dor (Ef 4.32; Cl 3.12; 1 Pe 
2.3). 
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6. Bondade (gr. agathosune) - É praticar coisas boas para todos, com o 
próximo, com nossos adversários, praticando a misericórdia, o perdão etc. 

É o zelo pela verdade e pela retidão., e repulsa ao mal; pode ser expressa em 
atos de bondade (Lc 7.37-50) ou na repreensão e na correção do mal (Mt 
21.12,13). 

7. Fidelidade ou Fé (gr pistis) - Trata-se, não do dom da fé, mas da fé que 
começa a brotar em nossos corações devido ao contato com o Espírito e 
experiências com Ele, nos dando a Fidelidade que nossa relação com Deus 
precisa. 

É a lealdade constante e inabalável a alguém com quem estamos unidos por 
promessa, compromisso, fidedignidade e honestidade (Mt 23.23; Rm 3.3; 1Tm 
6.12; 2Tm 2.2; 4.7; Tt 2.10). 

8. Mansidão ou Humildade (gr. prautes) - É esperar no Senhor e não 
tentar conquistar as coisas pela força.  

É a moderação, associada à força e a coragem; descreve alguém que pode 
irar-se com justiça quando for necessário, e também humildemente submeter-se 
quando for preciso (2Tm 2.25; 1Pe 3.15). 

9. Domínio próprio ou Temperança (gr. egkrateia) - É o autocontrole do 
cristão, o domínio do temperamento e das reações. 

É o controle ou o domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive 
a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza (1Co 7.9; Tt 1.8; 2.5). 

 

1. Amor 
Segundo CORDI, o amor é o elemento fundamental para o 
desenvolvimento do homem e da sociedade. É o meio desenvolvido pelo 
homem para vencer o isolamento e escapar da loucura. Sem ele, o 
homem torna-se incapaz de se relacionar e de perceber as diferenças 
que o cercam, restando a escuridão do individualismo. 
O amor é uma força de aproximação, união, envolvimento e 
responsabilidade que dinamiza a vida que existe nas pessoas. Para amar 
é necessário que o homem saia do seu individualismo e vá de encontro 
ao outro, querendo a sua realização e o seu bem-estar. O amor se 
conquista gradualmente, e só aquele que recebe amor e ama a si 
mesmo é capaz de senti-lo também pelos outros. 
A sociedade rotula as pessoas como objetos, como coisas. As coisas são 
determinadas pela soma de suas características, sejam elas qualidades 
ou defeitos. Amar é um apelo que possibilita a liberdade de criar o 
homem como sujeito ativo que deseja construir algo novo. 
Amar é maneira que se tem de ver o outro, não como a sociedade o 
rotula, mas olhá-lo com individualidade. É dar ao outro e a si mesmo a 
chance de se transformar em um ser pleno de possibilidades. 
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Não deveria haver nada mais característico no cristão do que o amor, pois o 
Cristianismo é amor, não canso de repetir isto. João 13.25. 

Não importa de que maneira nós damos testemunho de Cristo - sem amor 
tudo fica anulado. I Co 13 

O amor é mais que emoção - amor é ação. O verdadeiro amor age. Jo 3.16, I 
Jo 3.18 

Por isso o amor é um ato da vontade - e esta é a razão de nossa vontade ser 
primeiramente submetida a Cristo antes que possamos produzir o fruto do amor. 
Nós não o temos naturalmente, nem podemos desenvolvê-lo; só o Espírito Santo 
pode concedê-lo, sobrenaturalmente. Ele o faz quando nos submetemos à 
vontade de Deus. 

O amor humano diz: Eu quero para mim algo que o outro tem e que ele pode 
me dar. 

O amor de Deus diz: Eu quero dar alguma coisa para este aqui, porque eu o 
amo. 

 

2. Alegria 
Deus é a fonte da alegria - Ne 8:10, I Ts 1:6 
A Bíblia nos ensina que nossa alegria espiritual não depende das 

circunstâncias. Deus dirige Sua alegria, através do Espírito Santo, para nossas 
vidas tristes e cheias de problemas, possibilitando-nos que fiquemos cheios de 
alegria apesar das circunstâncias. 

"Há lágrimas em nossos olhos, mas alegria em nosso coração", palavras de 
alguém que acabava de enterrar o filho e sabe que toda as coisas cooperam 
para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe ele que seu filho se encontrou 
com o Pai Celestial. 

A alegria que o Espírito põe em nosso coração está acima das circunstâncias. 
Podemos ter alegria nas situações mais difíceis. A alegria é uma das mais 
importantes características do povo de Deus. 

Stephen Neill fez esta observação: "os primeiros cristãos conseguiram 
conquistar o mundo porque eram um povo alegre". Alegria e felicidade - não é a 
mesma coisa. A base da alegria é Deus, enquanto a base da felicidade pode ser 
pessoas, objetos, sucesso, todos vulneráveis, incertos, passageiros. 

Alguém explica a alegria desta forma: "Da mesma forma que toda a água do 
mundo não pode apagar o fogo do Espírito, todos os problemas e tragédias do 
mundo não podem vencer a alegria que o Espírito traz ao coração humano". 

"A alegria é a bandeira que trêmula na torre do palácio quando o rei está 
presente". 

A alegria do coração refletir-se-á no rosto. Quando os nossos amigos notarem 
em nossas faces radiantes a evidência de uma alegria para eles desconhecida, 
talvez desejarão possuir o nosso Cristo. Como a luz derrama o seu brilho no 
meio das trevas, assim também uma alegria e uma paz que mostra ser capaz de 
suportar todas as provações e sofrimentos, causarão a mais profunda das 
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impressões. Porque ser feliz quando há abundância, qualquer um pode ser (II Co 
6.10, Sl 32.11, Jo 15.11). 

 

3. Paz  
A paz de Deus que pode reinar em nossos corações sempre é precedida pela 

paz com Deus, que é o ponto de partida. Para o cristão paz não é simplesmente 
ausência de conflito. É a paz profunda e permanente que Jesus traz ao nosso 
coração (Jo 14.27). Esta paz pode vir somente pelo Espírito Santo. A natureza e 
o caráter de Deus são de paz. Cristo é o Príncipe da Paz. A paz excede todo o 
entendimento (Fl 4.7). 

 

4. Paciência ou Longanimidade 
Paciência para suportar ofensas, críticas, zombarias, calúnias etc. 
É a capacidade de ficar firme e não esmorecer diante de pessoas difíceis e 

circunstâncias adversas. Se nós somos irritadiços, vingativos, ressentidos ou 
maldosos, então temos curtanimidade e não longanimidade. Neste caso não 
estamos sob o controle do Espírito Santo. 

A paciência julga os erros dos outros com delicadeza, carinho e 
compreensão, sem criticismo injusto. Paciência é também perseverança a 
capacidade de suportar fadiga, pressão e perseguições enquanto faz o trabalho 
do Senhor (Cl 1.11). A paciência provém do poder de Deus, baseado na nossa 
disposição de aprendê-la. Exercitando paciência e longanimidade nas pequenas 
frustrações e irritações diárias, estaremos preparados para resistir nas grandes 
batalhas (Rm 12.12). 

 

5. Amabilidade ou Benignidade e 6. Bondade 
Estes aspectos do Fruto do Espírito, são gêmeos, um é o resultado do outro. 

A Bondade é o estado interior de ser bom, a Benignidade é a prática de ser bom, 
é manifestação externa do estado interior. São responsáveis pelas boas obras. É 
o antídoto contra o egoísmo, avareza, comodismo e solidão. Algumas pessoas 
fazem boas obras para serem vistas pelos homens, outras fazem para 
desencargo de consciência, para não serem criticadas. O crente pela bondade e 
benignidade não age assim. Quando ele faz bem à alguém, é porque existe o 
bem no seu interior. O bem externo é ditado pelo bem interno. 

 

7. Fidelidade ou Fé  
Por Pastor Joel Dias de Oliveira. 

Fidelidade é imparcialidade, franqueza, sinceridade, honestidade, 
dignidade na confiança. É uma qualidade moral que implica em ser 
respeitado, e ter autoridade moral, em ser acatado, ter o merecimento 
de confiança. O fiel é aquele que faz jus à confiança que depositam nele, 
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cumpridor dos seus deveres e daquilo que trata. O crente que produz a 
Fidelidade como Fruto do Espírito, é fiel a Deus, através da obediência à 
sua palavra, a Bíblia, e à voz do Espírito Santo.  
Quantos princípios escriturísticos de vida precisam ser obedecidos pelos 
crentes. Mas quantos não o fazem. Só o fiel obedece. 
O crente precisa ser fiel a si mesmo, não desprezando suas próprias 
convicções, não fazendo concessões interesseiras, não desonrando a si 
mesmo. O crente precisa ter dignidade. Ele precisa crer, saber por que 
crê e defender a sua fé. O fiel é fundamentalista: nenhum liberal em 
questão bíblica pode ser fiel. 
O crente precisa ser fiel a seu próximo, a sua igreja, ao seu grupo de 
trabalho. Esta Fidelidade deve abranger todos os ângulos da vida quando 
ele for vender um carro que tem um certo defeito, não deve enganar o 
seu próximo, encobrindo o defeito, da mesma forma que ele não 
gostaria que lhe vendessem um carro defeituoso, não deve vendê-lo a 
outro. 
O crente não pode de modo nenhum subornar quem quer que seja. Se 
ele entrou numa contramão com o seu carro, pague a multa, mas não 
suborne o guarda. 
O marido crente não deve fazer as coisas escondidas de sua esposa 
como se estivesse fazendo algo errado, muito menos ela.  
São essas pequenas infidelidades que fazem com que percamos a 
confiança nos outros. O crente precisa ser fiel, mesmo que tenha que 
sofrer danos. Ninguém é obrigado a fazer trato, mas quando tratar 
alguma coisa, precisa cumprir. É melhor não fazer nenhum trato, do que 
fazê-lo e não cumprir. 
A Fidelidade tem sido um sério problema na igreja de Cristo. Existem 
muitos crentes infiéis em quase tudo. Infiéis nos dízimos, no horário, na 
assiduidade, na cooperação. No dia em que são examinados para o 
batismo, prometem o mundo, depois se esquecem. No culto com um 
sermão poderoso para crentes, quando há reentrega de vidas a Cristo, 
prometem muitas coisas. Mas por uns poucos dias.  
Você é fiel?  
Cumpre sempre o que trata?  
Os outros podem confiar em você?  
Podem contar com você para trabalhos quando houver necessidade?  
Ou você é daqueles que trata mais do que pode cumprir?  
Ou que se esquece do que tratou?  
Que deixa os outros na mão?  
Quão bom é a gente poder dormir tranquilo, sabendo que os outros 
cumprirão fielmente a parte deles. 
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8. Mansidão ou Humildade 
Mansidão é brandura de gênio, serenidade de ânimo, é energia domesticada, 

canalizada para o bem.  
Mansidão é poder, força, temperamento e violência sob controle. Mansidão 

não é fraqueza. Mansidão é também chamada de amor sob disciplina.  
O orgulho vem quando nós olhamos para nós mesmos. A mansidão vem 

quando nós olhamos para Deus.  
Como todo o crescimento do cristão a mansidão também se desenvolve em 

atmosfera pesada de hostilidade. Esta estabilidade espiritual e força interior, 
produzida pelo Espírito Santo, não a adquirimos em um parque de diversões, 
mas no campo de batalha espiritual. 

Uma boa ilustração para mansidão é o cavalo bravo, que não foi domado, ele 
é forte e ágil, mas não tem utilidade, não serve para montaria, nem para carroça 
ou arado, depois de domado, continua sendo forte e ágil, com utilidade. Quando 
uma pessoa aceita a Cristo, ela vem do mundo, corrompido, vem cheia de vícios, 
de coisas erradas, condicionada ao sistema da vida do mundo sem Cristo. 
Depois que aceita Cristo, começa o processo de santificação, de canalização das 
energias para o bem, de controle do Espírito Santo, de abandono de tudo aquilo 
que era ruim em sua vida, até alcançar a posição e situação de manso. 
Infelizmente muitos crentes passam a vida toda com Cristo, na igreja, com a 
Bíblia e nunca chegam a ser mansos. Conheço crentes de mais de 20 anos de 
vida cristã, mas que se parece com energia de alta tensão não controlada, 
causando estragos. Crentes bravos, valentes, iracundos, nervosos, briguentos, 
sempre prontos a responder a ferro e fogo todos os insultos, todas as injustiças. 

 A mansidão é remédio contra a ira instantânea, contra o ódio resguardado, 
contra o nervosismo costumeiro, contra muitas doenças psicológicas e físicas, 
contra inimizades, contra prejuízos financeiros e desastres. 

 
Como podemos aplicar a mansidão em nós?  
Jesus disse para sermos "mansos e humildes de coração" Mt 11.29. 
1º Não devemos reagir defensivamente quando nossos sentidos são 

perturbados como Pedro fez quando cortou a orelha do soldado. Ele recebeu 
uma repreensão do Senhor. 

2º Não devemos querer ter a preeminência (ocupar o lugar mais elevado). 
Nosso desejo é que em tudo Jesus Cristo tenha primazia (Cl 1.18). Importa que 
Ele cresça e eu diminua. 

3º Não devemos procurar reconhecimento e recompensas, ou ser 
considerado a voz da autoridade. 

 
Quando Jesus governa a nossa vida a mansidão pode se tornar uma das 

nossas virtudes. A humildade pode ser o sinal mais visível da grandeza que há 
em nós. Talvez nunca sejamos respeitados como voz de autoridade; talvez 
nunca recebamos os aplausos do mundo; pode ser que nunca governemos ou 
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tenhamos em mãos o bastão do poder. Mas um dia os mansos hão de herdar a 
Terra (Mt 5.5, Tg 4.6, Gl 6.1). 

 

9. Temperança - Domínio Próprio - Moderação - Autocontrole 
Existem homens que podem comandar exércitos, mas não podem comandar 

a si mesmos. Existem homens que com suas palavras inflamadas podem cativar 
multidões, mas não conseguem ficar quietos diante de provocações ou insultos. 
O maior sinal de nobreza é o domínio próprio. Ele é maior sinal de realização do 
que coroa e púrpura (Pv 16.32, 25.28). 

Duas são as causas do pecado da falta de domínio próprio: uma é o apetite 
físico a outra são os hábitos da mente. Devemos ter domínio próprio em muitas 
coisas. Ex. bebidas, glutonaria, sexo, orgulho, indelicadeza, fofocas, inveja, com 
as roupas que vestimos etc. Alguém disse certa vez que se você não controlar 
seus apetites (sexuais, dinheiro, comida...), não existe ministério para você. 

Paulo ensinou a importância do domínio próprio. Qualquer atleta que queira 
ganhar uma corrida deve treinar até controlar totalmente o seu corpo (I Co 9.27). 

Geralmente temos uma mente elástica quanto se trata de nossas fraquezas e 
uma mente de ferro quando se trata das falhas dos outros. 

 

Conclusão 
O Espírito Santo já está no coração de cada cristão, e Ele quer produzir o 

fruto do Espírito em nós.  
Mas é preciso que haja uma mudança.  
 

Um barco não afunda quando está na água, mas afunda quando a água está 
nele. Se nós não temos o fruto do Espírito não é porque vivemos em um mar de 
corrupção, mas porque o mar de corrupção está em nós (Rm 12.21). 

 

Lembremos: "Os galhos mais carregados de frutos, também são aqueles que 
ficam mais baixos". 

É imperativo que todos os cristãos dêem frutos, muitos frutos. O mundo 
precisa de exemplos. Deus só poderá ser visto, pelo mundo, através de seus 
filhos.  

Durante séculos os cristãos pregaram que Cristo é a âncora. Se nós que 
temos o Espírito Santo vivendo e atuando em nós, falhamos e caímos, que 
esperança resta para o mundo? 

Um ramo pode ter dado muito fruto por muitos anos, mas se for cortado para 
nada servirá, pois perdeu a seiva que o alimentava.  

 
O Espírito Santo é a seiva do cristão que está ligado a Videira Verdadeira - 

Jesus Cristo. 
 



28      Fruto do Espírito Santo 

3.3. Como Cresce o Fruto do Espírito 
1. Pela observância da Palavra de Deus 
Observe Salmo 1: 

1 Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho 
dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta 
na roda dos escarnecedores; 

2 antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de 
dia e noite. 

3 Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, 
a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai; e tudo 
quanto fizer prosperará. 

4 Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o 
vento espalha. 

5 Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores 
na congregação dos justos; 

6 porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o 
caminho dos ímpios conduz à ruína. 
 

Neste passagem, dar fruto está relacionado diretamente à importância que a 
Palavra de Deus tem para nós. Observe que não está escrito lê, mas medita. À 
medida que lemos e meditamos na Bíblia, vai nos convencendo de nossos 
pecados e nos dirige ao padrão de vida que Deus quer para nós. Sem a Bíblia 
não pode haver crescimento espiritual duradouro nem produção de frutos em 
nossa vida. 

João 15 - Eu sou a videira, vós os ramos ... permanecei em mim 
... sem mim nada podeis fazer. 
Nem podemos dispor do fruto do Espírito se não estivermos ligados à videira, 

ou se nossa união foi interrompida pelo pecado.  
O segredo para permanecer é obedecer. 
Se eu permaneço em Cristo, mantendo um relacionamento íntimo, obediente 

e dependente com Ele - Deus, o Espírito Santo atua em minha vida, produzindo 
em mim o fruto. Isto não quer dizer que vamos ficar maduros instantaneamente, 
imediatamente cheios do fruto do Espírito. Qualquer fruto precisa de tempo para 
amadurecer. 

Você permanece em Cristo?  
Esta é a condição básica que Deus estabelece para podermos produzir o fruto 

do Espírito.  
Há em sua vida algum pecado inconfesso que o impede de andar mais perto 

de Cristo?  
Falta-lhe disciplina?  
Há algum relacionamento prejudicado com alguém, que precisa ser posto em 

ordem?  
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Seja qual for a causa, traga-a a Cristo, confessando-a arrependido. E então 
experimente o que quer dizer "permanecei em mim" cada dia. 

 

2. Pela Prática de Boas Obras 
Veja estes versículos em Tito 3 da edição Revista e Atualizada: 

8: Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, 
faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus 
sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são 
excelentes e proveitosas aos homens. 

14: Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a 
distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para 
não se tornarem infrutíferos. 
 

Quero ainda que leiam Tiago 2:15-26 da NVI: 
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e 

necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: 
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o 
necessário para o corpo, qual é o proveito disso?  

Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta.  
Mas alguém dirá: Tu tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa 

tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé.  
Crês, tu, que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios crêem 

e tremem.  
Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem 

as obras é inoperante?  
Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando 

ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque?  
Vês como a fé operava juntamente com as suas obras; com 

efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, 
a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para 
justiça; e: Foi chamado amigo de Deus.  

Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não 
por fé somente.  

De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz 
Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro 
caminho?  

Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também 
a fé sem obras é morta. 

 
Estes textos já seriam autoexplicativos. Mas precisamos comentar. 
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Como é possível alguém dizer que crê e não dá de seu trabalho, de seu 
dinheiro, de suas horas, de seu conhecimento para com a obra de Deus? 

Crê só de conversa, de papo, da língua para fora, usando jargões populares... 
A pessoa que crê mesmo em Jesus, e que Jesus tem sua Igreja na Terra, e 

que o Reino de Deus começa aqui, na sua Igreja, com os filhos de Deus, esta 
pessoa irá trabalhar para esta nova Nação, este novo Reino, sua Igreja. 

As obras irão aparecer... Senão não crê. 
 

3. Buscando subir a Escada da Virtude 
Existe uma escada da varoa e do varão que busca a plenitude de Cristo, a 

plenitude do Espírito Santo. Esta escada está descrita em II Pedro 1:5-7. 
Notem como há algumas concordâncias com as qualidades do Fruto do 

Espírito. 
II Pedro 1:5-7 (RA):  por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa 

diligência, associai com a vossa fé a virtude; com a virtude, o 
conhecimento (ciência em outra versão); com o conhecimento, o 
domínio próprio; com o domínio próprio, a perseverança (paciência em 
outra versão); com a perseverança, a piedade; com a piedade, a 
fraternidade; com a fraternidade, o amor. 

Fé

Ef 2:8-9
Gl 5:22

Virtude

Gl 5:22

Ciência

II Pd 1:3,5-8
II Pd 2:20
II Pd 3:18

Dom. Próp

Gl 5:23

Paciência

Mt 24:13
II Pd 2:21
Gl 5:22

Piedade

I Tm 6:3,5,11

Fraternid.

I Pd 1:22

Amor

I Co 3:13
Gl 5:22

 
 

As cartas de Pedro, principalmente a segunda, dão muita ênfase ao 
conhecimento, à ciência. Mas o que chama a atenção nesta escada para chegar 
à plenitude do Evangelho de Cristo, são as muitas concordâncias de palavras da 
escada da virtude com as qualidades do fruto do Espírito de Gálatas 5. 

Até a própria palavra virtude pode ser traduzida por bondade moral aqui. 
E até as palavras que não coincidem que são: Fraternidade, Piedade e 

Ciência ou Conhecimento, podem estar subentendidas nas qualidades não 
citadas: Mansidão, Alegria, Paz e Amável. 

Portanto Pedro, assim como Paulo, e porque não dizer, todos os apóstolos, 
buscavam a Santidade através da escada da virtude e do Fruto do Espírito, dois 
aspectos da mesma busca. 
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PASSOS PARA O BATISMO 
COM O ESPÍRITO SANTO 

 
 
 

Uma vida sem amor é como árvores 
sem flores e sem frutos. E um amor 

sem beleza é como flores sem 
perfume. 
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4. Sete Passos para Receber o Espírito Santo 

4.1. Introdução 
Este capítulo é a plenitude dos dois livros até aqui. O livro 3 - Espírito Santo e 

o Livro 3b Fruto do Espírito Santo. Este capítulo é a conclusão, o ápice. Todo o 
assunto até aqui culmina neste assunto. Ele é tão importante que precisamos de 
quase 100 páginas de informações sobre o Espírito Santo para chegar aqui, 
neste momento. 

Você conheceu quem é o Espírito Santo. 
Você ficou sabendo que precisa a plenitude do Espírito, e para isto precisa 

das qualidades do Fruto do Espírito Santo. 
Portanto agora este capítulo é para você que não recebeu o Espírito Santo. 
E se já recebeu, este capítulo é para você que vai orar pelas pessoas, e elas 

vão ser batizadas com o Espírito Santo. 
Entendeu a magnitude desta responsabilidade? 
 

4.2. Formas de Adquirir o Espírito Santo 
1. Ajoelhado, humilhando-se dizendo que não sou nada sem Deus. 
2. No quarto rezando em segredo 
3. Levantando quando pedem para você levantar, para louvar a Deus. 
4. Voluntário: ser o 1º voluntário quando lhe pedem por ajuda. 
5. Ajudar pessoas com suas obras e bens. Mas só isto não basta. Precisa 

falar de Jesus para elas, isto porque sabemos que obras não salvam, se não 
houver em propósito maior a glória de Deus. 

 
Jo 14.16-17: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro 

Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da 
verdade, que o mundo não pode receber, porque não no vê, nem o 
conhece; Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em 
vós. 

 
Atos 2.32-33: A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós 

somos testemunhas. 
Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a 

promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. 
 

4.3. Uma Ilustração 
Quero aproveitar e contar uma situação que aconteceu comigo. 
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Eu aceitei Jesus em 1976. Fiz Instituto Bíblico em 1978 e 1982, mas fui ser 
batizado com o Espírito Santo somente em 1994. Por quê? 

Fui extremamente mau direcionado, mau instruído. 
Não que não tenha buscado. 
Pelo contrário. Foram muitos anos e centenas de vigílias e cultos. 
Mas o que acontecia? 
Alguém num determinado dia dizia:  
- Edson, relaxe... 
Outro: - Edson, fique firme. 
Outro: - Diga isto. Outro: - Não diga isto... - Diga aquilo. 
Outro: - Descruze os braços. Outro: - Bata Palmas. Outro: - Levante o Braços. 
E os anos foram passando. 
Certo momento estava folheando o livro: O Espírito Santo e Seus Dons de 

Kenneth Hagin. Ali tem um capítulo com os 7 passos para Receber o Batismo 
com o Espírito Santo. 

Foi revelador. 
Até então, nunca um texto me fez tanto bem. 
Parecia que todos os senões e não faça isto que estavam ali descritos, era a 

cartilha que eu seguia e fazia... 
Pois no máximo em 3 meses depois da leitura daquele livro, e já fui batizado 

com o Espírito Santo. 
E me deixa contar o momento, para lhes dar mais uma ilustração. 
Entrou um pastor de fora em nossa igreja.  
Pastor bem simples. Meio mau vestido até. E eu ali reparando... 
Começou a orar e pregar. E ele falava errado, sem os s no final da frase e 

meio atrapalhado. E eu ali reparando... 
Parecia que não tinha tanto conhecimento bíblico porque pregava só o trivial. 

E eu ali reparando... 
Pensei comigo. Mas que pastor ruizinho hem!! 
Pois foi justamente com este pastor que o fogo caiu e eu recebi estas 

labaredas. Fui batizado com o Espírito Santo na pregação deste pastor, 
justamente para eu aprender que Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele 
quer, e quando Ele quer. 

 
Vou agora repetir o que falei antes: 
- O primeiro objetivo deste capítulo é ajudar aqueles que ainda não 

receberam a plenitude do Espírito Santo.  
- O segundo é ajudar os crentes cheios do Espírito Santo a ajudarem e 

orarem com aqueles que estão procurando receber o batismo no Espírito Santo.  
Quando cito ajudar, significa muito mais não atrapalhar. Qualquer leigo pode 

dar os sete passos abaixo e ajudar qualquer cristão a receber a plenitude do 
Espírito Santo sem nenhuma demora nem espera. 
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Tudo quanto os membros da igreja tinham sabido no passado era lutar e 
debater-se a fim de levar os crentes à plenitude do Espírito Santo. 

Kenneth Hagin estava pregando uma noite em certo lugar, e contou aos 
presentes a respeito dos sete passos para receber a plenitude do Espírito Santo. 
Naquela noite, sete crentes vieram para a frente a fim de receberem o Espírito 
Santo, mas Hagin não orou por eles. Ao invés disso, orou pelos enfermos que 
vieram para a frente pedindo a cura, e mandou as outras sete à sala de oração, 
dizendo aos obreiros do banco da bênção: "E agora, acompanhem a eles e 
levem-nos à plenitude, segundo as instruções que já lhes dei hoje". 

Foram até a sala dos fundos, e voltaram de lá passados dez minutos, sendo 
que seis, dos sete, tinham recebido a plenitude do Espírito Santo! Pediram 
desculpas por não terem conseguido levar o sétimo à plenitude do Espírito 
Santo, mas então transpareceu que ele nem sequer era cristão, e que não queria 
ser salvo. Não se pode receber o Espírito Santo sem primeiro ser salvo. 

Uma dessas obreiras ficou tão emocionada quando aprendeu a ajudar as 
pessoas a receberem o Espírito Santo, que ansiava pelo momento em que 
pudesse visitar a mãe, que morava a alguma distância, e ajudá-la a receber a 
plenitude do Espírito Santo. "Faz dezenove anos que mamãe está buscando 
esse batismo", ela me contou, "mas sei que ela agora o receberá." 

Vários meses mais tarde, Keneeth Hagin voltou àquela mesma igreja para 
realizar mais cultos de reavivamento, e essa mulher me contou: “Fui dirigindo 
meu carro num percurso de cerca de 240 Km até a casa da minha mãe, e 
mamãe estava lá fora esperando por mim. Falei: Mamãe, entre rapidamente na 
casa comigo. Não posso ficar muito tempo. Tenho que voltar à minha casa. Só 
vim tratar do assunto que me trouxe para cá - levar você à plenitude do Espírito 
Santo." 

"Mas você sabe que já gastei um tempo enorme na espera", respondeu a 
mãe dela. 

A mulher relatou: "Falei para ela: 'Sei disso, mamãe, mas agora você vai 
receber.' Entramos na casa, e falei: 'Sente-se e abra a sua Bíblia em Atos 
capítulo 2. Fiquei sentada na cadeira ao lado dela e gastei dez minutos 
simplesmente compartilhando a Palavra com ela. Então impus nela as mãos, ela 
recebeu o Espírito Santo e começou a falar em outras línguas!" 

 

4.4. Os Sete Passos Para Receber o Espírito Santo 
O texto foi selecionado do livro O Espírito Santo e seus Dons, de Keneth E. Hagin, da Graça 

Editorial, Rio de Janeiro (RJ). Se o leitor está interessado em aprofundar-se ainda mais neste estudo, 
recomendamos a leitura deste muito importante livro na sua totalidade. 

Alisto aqui os mesmos sete passos que tenho usado nas minhas 
conferências de reavivamento em âmbito nacional, para ajudar os 
crentes a receberem o Espírito Santo. 
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Passo Número 1: Você já tem o ES 
Ajude o crente a perceber que Deus já deu o Espírito Santo, e que 
agora cabe a ele receber o Dom gratuito de Deus. 
Acima de tudo, ajuda o crente a perceber que não deve ficar implorando 
a Deus para lhe dar a plenitude do Espírito Santo. A promessa de que o 
Espírito Santo seria dado foi cumprida em Atos 2. O Espírito Santo veio 
no Dia de Pentecostes, e Ele tem estado aqui a partir de então. Depois 
daquela ocasião, Deus não tem dado o Espírito Santo a ninguém. Agora, 
as pessoas têm que simplesmente receber o Espírito Santo 
Examinemos, por exemplo, aquilo que o Apóstolo Paulo disse alguns 
anos depois dos incidentes registrados em Atos, capítulo 2. 
 

Atos 19. 1-6 
...Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso 

e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes, 
porventura, o Espírito Santo quando crestes? [Não disse: "Deus vos 
deu o Espírito Santo?" Disse: "Recebestes o Espírito Santo?"] Ao que 
lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o 
Espírito Santo. 

Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? 
Responderam: No Batismo de João. 

Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, 
dizendo ao povo que cressem naquele que vinha depois dele, a saber, 
em Jesus. 

Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor 
Jesus. 

E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo; 
e tanto falavam em línguas como profetizavam. 
 
Paulo não mandou aqueles discípulos orarem para que Deus lhes desse o 
Espírito Santo. A Bíblia diz: ...veio sobre eles o Espírito Santo; e tanto 
falavam em línguas como profetizavam (At 19.6). 
Note também Atos, capítulo 8, o que ocorreu alguns anos depois do Dia 
de Pentecostes. 
 

Atos 8.14,15 
Ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria 

recebera a Palavra de Deus [a respeito da salvação], enviaram-lhe 
Pedro e João; os quais, descendo para lá, oraram por eles para que 
recebessem o Espírito Santo. 
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Os apóstolos não oraram para Deus dar aos samaritanos o Espírito 
Santo. Oraram para os samaritanos receberem o Espírito Santo: Então 
lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo (Atos 8.17). 
Deus não tem dado o Espírito Santo a ninguém desde o Dia de 
Pentecostes, mas sim, as pessoas O têm recebido. O Espírito Santo já 
está aqui para os crentes o receberem. 
 

Passo Número 2: Você pode ser batizado com o ES agora 
Demonstre à pessoa que veio receber o Espírito Santo que todo 
aquele que foi salvo está em condições de receber 
imediatamente o Espírito Santo. 
 

Atos 2.37,38 
Ouvindo eles [a multidão dos não-salvos que se reunira como 

resultado do derramamento do Espírito Santo, diante dos quais Pedro 
pregara, citando a profecia de Joel] estas coisas, compungiu-se-lhes o 
coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos:  Que faremos, 
irmãos? 

Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja 
batizado em nome do Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, 
e recebereis o dom do Espírito Santo. 
 
O v. 38 mostra-nos que todo aquele que está salvo já está 
imediatamente em condições para receber o dom do Espírito Santo. 
Algumas pessoas acham que há certas coisas que precisam fazer a fim 
de se qualificarem para receber o batismo no Espírito Santo. Por 
exemplo, alguns acham que precisam fazer restituição pelos pecados do 
passado. Certa vez, um homem do Leste do Texas disse: "Tive que 
devolver um porco furtado antes de eu poder receber o Espírito Santo." 
É verdade que o pecado não confessado pode ser um empecilho para as 
pessoas receberam as bênçãos de Deus. Se, porém, as pessoas estão 
salvas e andando em comunhão com Deus, não poderão ser mais puras 
do que naquele momento mesmo. Uma vez que confessamos o nosso 
pecado, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda a injustiça (1 João 
1.9). Creio que os salvos vão ao céu quando morrem. E já que são 
suficientemente bons para irem ao céu, são suficientemente bons para 
receberem um pouquinho do céu dentro deles, já aqui na Terra. 
Algumas pessoas acham que precisam adotar determinados modos de 
vestir-se a fim de receberem o Espírito Santo. Estávamos pregando, por 
exemplo, em determinado lugar, e uma mulher veio para frente a fim de 
receber o Espírito Santo. Recebeu mesmo, e falou em línguas durante 
quinze ou vinte minutos. 
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Depois, ela ficou sentada, e louvava a Deus no seu inglês nativo. Certo 
elemento foi até ela e achava que ela não tinha recebido, porque não a 
escutara falar em línguas. Ele notou, ainda, que ela estava usando 
aliança, e disse a ela: "Irmã, é só tirar aquela aliança, e Deus lhe dará a 
plenitude do Espírito Santo." 
Sussurrei para ele: "Irmão, você chegou tarde demais. Ele já deu a ela a 
plenitude, mesmo usando aliança." 
Algumas pessoas têm a idéia errônea de precisarem cortejar o favor de 
Deus a fim de persuadi-Lo a fazer algo por elas. Tudo quanto precisamos 
fazer é estar salvos e andar à luz da salvação. No caso de quem está 
fora da comunhão com Ele, teria, é óbvio, que voltar à comunhão. 
Conforme já falei, algumas pessoas têm imaginado que precisam ser 
perfeitas antes de poderem obter o Espírito Santo. Além disso, até 
mesmo o grande Apóstolo Paulo disse que não era perfeito. Sabemos, 
porém, que ele tinha o Espírito Santo. 
 

Filipenses 3. 12-13 
Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição... 
...não julgo havê-lo alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-

me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de 
mim estão. 
 
Se você pudesse fazer tudo quanto você deveria fazer, e ser tudo quanto 
você precisaria dEle? Se você consegue fazer tudo por conta própria, 
para que você precisa do Espírito Santo? 
Os cristãos carnais (ou os cristãos governados pelos sentidos ou 
dominados pela carne) podem receber a plenitude do Espírito Santo. 
Como sabemos disso? Porque a Bíblia diz que os cristãos coríntios eram 
carnais, mas Paulo orou em favor deles, para não lhes faltar nenhum 
dom (I Co 1.7). Ele não estava apoiando a carnalidade, podemos ter a 
certeza. Estava procurando levá-los a crescerem e amadurecerem em 
Deus, e deixar a carnalidade para trás. Assim, o Espírito Santo, à medida 
que os crentes se submeterem a Ele, os ajudará a crescer ao ponto de 
deixarem a carnalidade para trás. 
Os cristãos infantis podem receber a plenitude de Espírito Santo. Os 
cristãos carnais e os cristãos infantis - e realmente, todos os crentes - 
precisam grandemente da plenitude do Espírito Santo, porque então 
receberão poder que os ajudará (At 1.8). Além disso, se andarem na luz 
da Palavra de Deus e se orientarem pelo Espírito Santo, Ele os levará a 
toda a verdade, e os ajudará a crescer ao ponto de deixarem para trás 
algumas coisas nas suas vidas que possa ter prejudicado seu viver 
cristão (Jo 16.13). 
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Por isso, se a pessoa estiver salva, está pronta para receber o Espírito 
Santo agora mesmo. Sempre leve o crente que está buscando o Espírito 
Santo a perceber essa verdade. 
 

Passo Número 3: ES pela imposição de mãos 
Conte às pessoas que quando você impuser nelas as nãos, 
deverão receber o Espírito Santo. 
Qualquer pessoas pode impor as mãos em outras pessoas pela fé, pois 
Deus honra a fé. Há, ainda, um ministério da imposição da mãos, e 
alguns são mais usados do que outros nesse ministério. Mas qualquer 
pessoa pode impor as mãos sobre outra, pela fé, como ponto de contato, 
e dizer-lhes: "É neste momento - agora mesmo - que você deve receber 
o Espírito Santo". O espírito Santo é recebido pela fé, e a fé é sempre 
agora ou o tempo presente (Hb 11.1). 
 

Passo Número 4: O que acontecerá no batismo com ES 
Diga à pessoa o que ela deve esperar ao receber o Espírito Santo; 
de outra forma, não saberá o que está acontecendo quando o 
Espírito Santo começar a Se mover nela. 
Diga ao interessado que deve esperar que o Espírito Santo opere nos 
seus órgãos vocais e coloque palavras sobrenaturais nos seus lábios, 
mas que o interessado terá que pronunciar pessoalmente em cooperação 
com o Espírito Santo. 
Lembre-se: é a pessoa que realmente fala, e não o Espírito Santo. O 
Espírito Santo nos concede que falemos, mas é o homem quem põe em 
prática esse falar. 
Algumas pessoas têm ensinado coisas não-bíblicas por tanto tempo que 
é difícil para elas romper o hábito de ensiná-las. Já vi, por exemplo, 
alguém que estava a ponto de falar em outras línguas; o Espírito de 
Deus estava atuando nos seus lábios e cordas vocais. Daí, escutei outra 
pessoa lhe dizer: "Deixe o Espírito Santo falar". Não é, porém, o Espírito 
Santo quem deve falar. É a pessoa que recebe o Espírito Santo quem 
deve falar. 
Ora, está muito bem falar à pessoa que ela deve submeter-se ao Espírito 
Santo. Mas note de novo Atos 2.4: ...todos ficaram cheios do Espírito 
Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes 
concedia que falassem. Note que todos eles ficaram cheios, e eles 
mesmos começaram a falar. Em outras palavras, o Espírito Santo 
concede que falemos, mas é a pessoa que recebe o Espírito Santo quem 
fala. 
Muitas pessoas têm pensado: Se for eu quem falar, a obra será só 
minha. Ora, naturalmente, será você quem falará. Certamente não serei 
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eu! E certamente não será a pessoa quem ora com você falar em 
línguas. Em qualquer ocasião em que você falar em línguas, certamente 
será você quem pronunciará as palavras. Mas o Espírito Santo concede a 
você a capacidade de falar, e será uma expressão vocal sobrenatural. 
A questão em pauta é esta: o Espírito Santo não toma o domínio total 
sobre você para forçá-lo a fazer alguma coisa. Mas você pode 
corresponder a Ele e seguir a Sua inspiração. Ele lhe dará a capacidade 
de pronunciar uma expressão vocal, mas é você quem falará. Não 
achamos em nenhuma parte da Bíblia que o Espírito Santo falava em 
línguas. Todas as referências bíblicas dizem que a pessoa que recebe o 
Espírito Santo pronúncia as palavras e pronúncia a expressão vocal 
sobrenatural - as línguas - que o Espírito Santo dá a ela. 
Examinemos aquilo que as Escrituras dizem a respeito do papel do 
crente no falar em outras línguas, e o papel do Espírito Santo ao 
conceder que o crente fale. 
 

Atos 2:4 
Passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes 

concedia que falassem. 
 
Atos 10:46 
Pois os ouviam falando em línguas, e engrandecendo a Deus... 
 
Atos 19:6 
E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, 

e tanto falavam em línguas como profetizavam. 
 
I Coríntios 14:2,4-5 
Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a 

Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios... 
O que fala em outra língua a si mesmo se edifica... 
Eu quisera que vós todos falásseis em outras línguas... 
 
I Coríntios 14:14-15,18 
Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, 

mas a minha mente fica infrutífera. 
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a 

mente... 
Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que 

todos vós. 
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I Coríntios 14:27-28 
No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do 

que dois ou quando muito três, e isto sucessivamente, e haja quem 
interprete. 

Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja... 
 
Note que cada um desses textos bíblicos demonstra que, no ato de 
receber o Espírito Santo, de orar em línguas e de ministrar em línguas 
na assembléia pública, é sempre a própria pessoa que pronuncia as 
palavras. Mas o Espírito Santo concede-lhes sobrenaturalmente o que 
falar. 
Quando conto isso às pessoas que já estão buscando o Espírito Santo há 
trinta ou quarenta anos, frequentemente olham para mim atônitas, 
dizendo: "Se eu tivesse sabido disso, poderia estar falando em outras 
línguas há trinta anos. Sentia o impulso - possuía a inspiração o tempo 
todo. De fato, às vezes, tive que fazer um esforço para não falar em 
línguas, pois estava esperando que o Espírito Santo viesse para assumir 
o controle da minha língua". 
Algumas pessoas acham que o batismo é como se tivessem engolido um 
radiozinho. E então, quando Deus está disposto, Ele simplesmente liga o 
rádio que começa a tocar ou falar automaticamente. É, porém, o Espírito 
Santo quem concede o que falar, mais é você quem pronuncia as 
palavras. 
Quando o Espírito Santo atua sobre nossa língua e lábios, o que nós 
devemos fazer é erguer a voz e acrescentar som a essa inspiração. E 
você se achará falando em outras línguas. Veja bem: você precisa 
cooperar com o Espírito Santo. Falar em outras línguas não é 
inteiramente você, e não é inteiramente o Espírito Santo. Falar em 
outras línguas é uma cooperação entre você e o Espírito Santo. 
 

Passo Número 5: Derrubando os temores 
Talvez seja necessário ajudar algumas pessoas a vencerem seus 
temores antes de poderem receber o batismo no Espírito Santo. 
Muitos que estão buscando têm sido informados, por pessoas bem-
intencionadas, que podem receber alguma coisa falsificada ao receberem 
o batismo no Espírito Santo. Já ouvi pessoas dizerem: "Sabe, há um 
espírito errado, além de um espírito certo. Quero ter absoluta certeza de 
que vou receber a experiência certa". 
Quando ouço as pessoas falarem assim, mostro a elas Lucas 11.11-13. 
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Lucas 11:11-13 
Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará 

pedra? ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? 
Ou, se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião? 
Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos 

filhos, quanto mais o pais celestial dará o Espírito Santo àqueles que 
lho pedirem? 
 

Jesus estava dizendo nesse trecho das Escrituras: Se seu filho lhe 
pedisse pão, você lhe daria uma pedra? Se seu filho lhe pedisse um 
peixe, você lhe daria uma cobra? Se seu filho lhe pedisse um ovo, você 
lhe ofereceria um escorpião? 
Não, é claro que você não faria assim. Ora, se vós que sois maus, sabeis 
dar boas dádivas aos vossos filho, quanto mais o Pai celestial dará o 
Espírito Santo àqueles que lho pedirem? (Lc 11.13). Podemos ter a 
certeza de que Deus não dará aos seus filhos uma coisa falsa quando 
Lhe pedirem o Espírito Santo. 
É uma coisa inteiramente diferente, no entanto, quando o não-
convertido está buscando o Espírito Santo, pois o ímpio não pode 
recebê-Lo (Jo 14.17). Mas se um filho de Deus estiver buscando o 
Espírito Santo, não vai receber um espírito maligno. 
Note que as palavras serpente e escorpião são usadas aqui em Lucas 
capítulo 11. Voltando a Lucas 10.19, lemos que Jesus disse: Eis aí vos 
dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o 
poder do inimigo... 
Jesus usava os termos serpentes e escorpiões para referir-se aos 
espíritos malignos. Sendo assim, Ele disse em Lucas 11 que não vamos 
receber uma serpente ou um escorpião quando pedirmos o Espírito 
Santo. Se você é um filho de Deus, e você se aproximar do seu Pai 
Celestial pedindo o Espírito Santo, então, o que lhe será dado é 
exatamente o próprio Espírito Santo. 
Cada vez que administrei esses textos bíblicos àqueles que foram mal 
orientados por falsos ensinos, vi-os passar imediatamente a falar em 
outras línguas. Posteriormente, eles me diziam: "Se eu tivesse sabido 
disso, há muitos anos eu poderia estar falando em outras línguas e 
conhecendo a plenitude do Espírito Santo. Mas estava com medo de 
receber um espírito errado". Graças a Deus que podemos ser aliviados 
dos nossos remorsos mediante a Palavra de Deus! 
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Passo Número 6: Comece por você mesmo primeiro 
Mande o candidato abrir a boca e estar pronto para usar sua 
própria boca e cordas vocais, porque o Espírito Santo concederá 
o que falar, mas o candidato deve submeter-se e pronunciar 
aquela expressão vocálica. Ao mesmo tempo, o crente deve dizer 
a Deus no seu coração: "Estou recebendo o Espírito Santo agora 
mesmo, pela fé." 
Gosto de, realmente, insistir em que as pessoas não falem uma só 
palavra no seu idioma natural. Posteriormente, nesta lição, citarei textos 
bíblicos que ensinam porque a pessoa que está recebendo o Espírito 
Santo não deve falar uma só palavra no seu idioma natural. 
Então, quando o Espírito Santo começa a atuar no crente, falo para este 
erguer a voz e pronunciar qualquer coisa que o Espírito Santo lhe dá 
para falar, independentemente de como isso soa. 
Mando o candidato começar a falar as palavras e a linguagem que o 
Espírito Santo lhe dá, e continuar a louvar a Deus e falar com Deus 
através daquelas palavras sobrenaturais até que a língua se torne cada 
vez mais fluente. 
Quando aquela pessoa consegue escutar a si mesma falando em línguas 
numa linguagem distintiva, terá a certeza e a confiança de que recebeu 
o Espírito Santo. 
 

João 7:37-39 
No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e 

exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. 
Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior 

[espírito] fluirão rios de água viva. 
Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os 

que nele cressem; pois o Espírito até esse momento não fora dado, 
porque Jesus não havia sido ainda glorificado. 
 
A Bíblia diz que o Espírito Santo virá a nós como a chuva. E Jesus disse 
em João 7, que devemos vir e beber do Espírito Santo. 
Em outras palavras, Jesus disse que receber o Espírito é como beber 
água. Ou seja, está envolvido o mesmo princípio. A verdade em pauta é 
que ninguém pode beber com a boca fechada. E, da mesma maneira, a 
pessoa deve, a fim de receber o Espírito Santo, pôr em prática a sua fé e 
expressar vocalmente a unção do Espírito Santo; não poderá fazer isso 
com a boca fechada. Lembre-se: o Espírito concede o que falarmos; é a 
pessoa que tem que fazer a ação de falar. 
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Em segundo lugar: ninguém pode beber e falar ao mesmo tempo. Já vi 
pessoas vierem para receber o Espírito Santo e abrirem a boca pela fé. 
Nunca vi ninguém que, tendo aberto a sua boca pela fé a fim de receber 
o Espírito Santo, não tenha recebido tão rapidamente como um estalido 
de dedos. 
Já vi muitos milhares de pessoas receberem a plenitude do Espírito 
Santo - pregadores e pastores de todas as denominações, médicos, 
advogados, professores, catedráticos de faculdades, operários, 
agricultores e pessoas de todas as profissões desta vida. 
Certa vez, vi cinco homens de negócios virem até a frente numa das 
minhas reuniões, querendo receber o Espírito Santo. Todos eles abriram 
a boca, tendo fé que receberiam o Espírito Santo, e todos eles 
receberam mesmo a plenitude! 
Esse conceito é bíblico, pois Jesus disse: Venha e beba (Jo 7.37). S e 
você puser em prática a Palavra de Deus. Ele honrará a Sua Palavra, e 
você poderá receber o Espírito Santo e tudo o mais que Ele tem 
prometido. 
 

Passo Número 7: Não escute confusão 
Não deixe ninguém confundir o candidato.  
Não permita, por exemplo, que uma aglomeração de gente vá se 
apertando em derredor do candidato, todos oferecendo instruções ao 
mesmo tempo. Desse jeito, o candidato fica confuso. Gosto de ficar com 
uns poucos obreiros que já receberam minhas instruções específicas 
sobre a maneira de ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo. 
Por exemplo, quando vamos nadar (num país frio) às vezes é difícil 
persuadir as pessoas a entrarem na água, mas se nós tomarmos a 
iniciativa e nadarmos um pouco, dizendo: "A água é realmente gostosa", 
ficarão animadas a entrar na água, também. 
Da mesma forma, ás vezes, você pode simplesmente falar em outras 
línguas depois de orar com o candidato, e isso encorajará o candidato a 
"segui-lo para dentro da água", por assim dizer, para dentro do batismo 
do Espírito Santo. 
Há mais de cinquenta anos que estou nos círculos do Evangelho Pleno, e 
já vi acontecer quase tudo o que se pode mencionar quando as pessoas 
buscavam o Espírito Santo (e muita coisa que nem sequer quero 
mencionar!) 
Já vi, por exemplo, crentes queridos no banco da bênção, buscando o 
Espírito Santo, enquanto alguém, à direita, gritava num dos seus 
ouvidos: "Agarre-se firme, irmão, firme!" 
Outra pessoa podia estar gritando no ouvido esquerdo: "Solte tudo, 
irmão, solte!" 
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Alguém que estava ajoelhado atrás martelava suas costas, uivava: 
"Morra para si mesmo!" E a pessoa em frente gritava outra coisa, a 
plenos pulmões. 
Muitas pessoas acabaram recebendo o Espírito Santo mesmo assim, não 
por causa desse tipo de comportamento, mas a despeito dele! A verdade 
é, porém, que embora multidões de pessoas tenham recebido, muitos 
crentes honestos e sinceros já foram espantados por esses métodos. 
Não permita, no entanto, nenhuma aglomeração de gente em derredor 
dos candidatos que estão buscando o Espírito Santo. E não permita que 
mais de uma só pessoa dê instruções de uma só vez, porque nesse caso 
o candidato ficaria confuso. Deixe uma só pessoa dar-lhes instruções a 
respeito de como submeter-se ao Espírito. 
Se houver outros em pé por perto, mande-os orar em voz baixa, em 
línguas, e não no seu próprio idioma. Se as pessoas ficam orando na sua 
língua materna, a pessoa que está buscando o Espírito Santo pode 
escutar o que estão dizendo, e sua atenção será distraída. Em outras 
palavras, pode fixar sua atenção nas demais pessoas e naquilo que 
estão dizendo. E muitas vezes as pessoas não conseguem entregar-se a 
Deus se estão escutando aquilo que as pessoas em derredor estão 
dizendo. 
Seguindo esses sete passos, você ajudará os crentes a receberem, 
imediatamente, o Espírito Santo, sem período de demora. À medida que 
você ajudar as pessoas a receberem o Espírito Santo, você se sentirá, 
pessoalmente, abençoado e recompensado pela sua parte no 
recebimento desse dom maravilhoso do Espírito Santo. 
 
 

4.5. Conclusão 
Todos aqueles que querem viver uma vida cristã plena, precisam: 
1. Entender o que é o Espírito Santo. 
2. Buscar as qualidades do Fruto do Espírito Santo pela: 

- observância da Palavra de Deus, 
- prática de boas obras, 
- subida da Escada da Virtude. 

3. Seguir os 7 Passos e ser batizado com o Espírito Santo. 
4. Manter-se cheio do Espírito Santo e finalmente 
5. Conhecer e buscar os dons do Espírito Santo. 
 
Que é o nosso próximo assunto. 
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santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo; até que todos cheguemos à unidade da fé e 

do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.

- No FaceBook e no Twitter: 
procure por Edson Franzen

- WhatsApp: (41) 99634-4435

- Email: webminister@nbz.com.br
- Site:  www.edsonfranzen.com.br www.teologiapelainternet.com.br

Curso de Teologia Ministerial - CTM
Coleção A Bíblia do Reino
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Professor Edson de Almeida e Franzen
Com a graça de Deus tem utilizado nas Igrejas e empresas sua 

experiência de Engenheiro, Professor e Consultor de Informática.

Edson de Almeida e Franzen, nascido em 1960, é 

casado com Sandra Regina Lacerda Franzen, pai de 

Felipe, Ricardo, Heinz Eduardo e Sara. Edson é 

professor desde 1978, engenheiro agrônomo formado 

em 1985, pastor auxiliar em tempo integral desde 1995.

É webminister da Igreja Virtual Evangélica - 

www.nbz.com.br/igrejavirtual e do curso de teologia 

www.teologiapelainternet.com.br.

O professor Edson Franzen tem dedicado sua vida a 

escrever e ao ensino, acreditando ser este o caminho da 

libertação espiritual e material das pessoas. 

-� Analista de Sistemas, Programador Sênior e criador da loja e 

dos produtos e serviços: .www.nbz.com.br/loja

-� Pastor Auxiliar em tempo integral desde 1995.

- Ministro do Evangelho desde março de 2000.

-� Atua na Informática desde 1985. É consultor sênior. Sua 

empresa foi formada em 2002 e tem mais de 7000 clientes.

-� Como consultor atuou em mais de 80 empresas.

-� Proprietário da Net Brazil Soluções de Marketing Digital: 

www.aluznofimdotunel.com.br e do site de sistemas para 

as igrejas . www.easyslides.com.br

-� Especialista em Marketing Empresarial e Político.

-� Ex-professor da Faculdade de Plácido e Silva (matérias 

Microinformática e Administração de CPD), do Colégio SPEI 

(matérias Microinformática e Linguagens de Programação), 

de outros colégios e cursos livres, inclusive do SENAC e do 

curso de suplência de Informática no colégio OPET (matérias 

Banco de dados, Lógica, Fundamentos de BD).

- Escritor e editor alternativo de revistas, jornais e livros, onde 

já escreveu e/ou editou mais de 40 livros, dezenas de 

apostilas, 02 revistas e vários jornais em inúmeros 

municípios, veja alguns em: .   www.litoral.inf.br

-� Ministra cursos teológicos, cursos agroecológicos, cursos 

administrativos e de Informática.

-� Formado em Teologia pelo Instituto Teológico Quadrangular 

de Curitiba (PR) em 1978 e 1982.

Atividades Profissionais - Resumo
-� Engenheiro Agrônomo formado em 1985 pela Universidade 

Federal do Paraná (UFPr).

-� Pós Graduado em Processamento de Dados em 1990 pelo 

Instituto SPEI de Curitiba.
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