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Fruto do Espírito: Amor

“Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade,  
bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.” Gálatas 5:22-23 (NVI)

O Primeiro Dia de Aula de Carlinhos
Rostos ansiosos observavam atentamente o relógio acima do quadro 
negro que andava lentamente em direção às três e meia. E quando 
chegou a hora, o sistema de som da escola anunciou o fim do dia 
escolar. As crianças da sexta série saíram voando das salas de aula, 
ansiosas por chegar em casa. Corriam pelos corredores felizes 
despedindo-se dos colegas e amigos.

Carlinhos andava devagar, tinha torcido o tornozelo fazia uns dias, e 
estava usando uma muleta. Hoje era o primeiro dia de aulas e tinha sido 
bem longo. Ele foi se arrastando devagarinho, com uma enorme pilha 
de livros debaixo de um braço. E então, aconteceu. Bum!



Passou alguém 
correndo e esbarrou 
em Carlinhos, que 
perdeu o equilíbrio. Os 
livros se esparramaram 
pelo chão com um 
grande barulho.

Carlinhos ouviu 
as risadinhas e 
exclamações. O 
trânsito de alunos 
continuou o mesmo 
pelo corredor, e as 
pessoas contornavam 
correndo a pilha de 
livros de Carlinhos, 
como água correndo 
num riacho entre 
pedras. Ele viu os 
tênis mais na moda 
passarem confiantes. 
Viu tamancos e meias 
esporte bem fashion. 
Ele se sentia invisível.
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E então, o que lhe pareceu o 
milionésimo par de sapatos, parou 
bem ao seu lado. Eram de um 
garoto sorridente da sua idade. 
“Deixa eu te ajudar”, disse o 
rapazinho começando a recolher 
os livros espalhados. Logo, logo 
Carlinhos já estava com as 
muletas debaixo dos braços 
e caminhando com o garoto 
até a entrada da escola. Ele  
já  não se sentia mais só.

*
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Você talvez já tenha ouvido a história do Bom 
Samaritano da Bíblia. (Read Luke 10:30–37.) A 
scholar had asked JesLeia Lucas 10:30–37.) Um 
estudioso tinha perguntado a Jesus qual era a lei 
mais importante, e Jesus respondeu que a primeira 
era amar a Deus e a segunda, quase tão importante 
como a primeira, era amar o próximo. O homem 
então perguntou a Jesus quem era o seu próximo. 
Jesus lhe contou a história de um homem que tinha 
sido roubado e abandonado numa estrada poeirenta 
entre duas cidade para morrer. Um homem religioso 
viu o homem ferido no chão, à beira da estrada, 
mas não faz nada para ajudá-lo. Um outro religioso 
também passou e não fez nada. Finalmente, um 
samaritano viu o homem ferido e tratou dos seus 
ferimentos, o colocou em sua montaria e o levou 
para uma estalagem.

No final da história, Jesus pergunta ao estudioso 
qual dos três homens que passaram pelo ferido 
foi o seu próximo, ao que ele respondeu, “Aquele 
que teve misericórdia dele” (Lucas 10:37).
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Quando sente um cutucão para ajudar 
alguém, parar para ouvir alguém ou demonstrar 
amor de alguma outra forma, é o Espírito de 
Deus se maniestando na sua vida, e esse é o 
fruto do amor mencionado em Gálatas 5:22–23.

Se notar que lhe falta amor pelos outros, vá à 
fonte: Jesus. Peça-Lhe para enchê-lo com o 
Seu amor e ajudá-lo a ser obediente ao que o 
Seu Espírito lhe mostra para fazer.
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Os dois pontos importantes que podemos 
aprender com esta parábola do Bom 
Samaritano e a história “O Primeiro Dia de 
Aula de Carlinhos” são:

1. Demonstramos amor através de ação.
2. Não há fronteiras para o amor; devemos demonstrar 
amor a todos que precisam da nossa ajuda.

Não devemos amar apenas as pessoas bonitas, ou 
nossos conterrâneos, ou quem gosta das mesmas 
coisas que nós, ou aqueles com quem nos damos 
bem. Jesus disse que até os pecadores conseguem 
amar aqueles que os amam (Lucas 6:32). Mas 
devemos amar TODO O MUNDO.

Isso é algo bem sério que Deus nos pede para fazer. 
Seria impossível, só que Deus não espera que o 
façamos sozinhos.



Em João 4:7 o apóstolo Paulo 
diz, “Amados, amemo-nos uns 
aos outros, pois o amor procede 
de Deus …” (NVI). E o versículo 
seguinte diz, “Deus é amor” (1 João 
4:8 NVI).

Deus é a fonte de todo amor. 
Quando estamos em Jesus e 
escolhemos agir de acordo com a 
maneira como o Espírito de Jesus 
nos guia e orienta, podemos basear 
nossas ações no princípio do amor.
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Resumo: Amor é o fruto do Espírito que o 
capacita a cuidar e consolar os outros. Você 
recebe este poder quando está em Jesus e 
toma tempo na Sua Palavra.

Memorize:
• 1 Coríntios 13 (Este capítulo nos ajuda a 
saber como é o amor para que possamos 
basear nossas decisões no amor.)

Ação: Consegue pensar em outras histórias na Bíblia, 
ao longo da história, ou obras de ficção, nas quais 
os personagens foram movidos por este fruto do 
Espírito, o amor? Veja se consegue fazer uma lista de 10 
acontecimentos!


