
  
 

 

 

 

ROTEIRO 005 – FRUTO DO ESPÍRITO 
 

Quebra-gelo: Qual a fruta que você mais gosta? Compartilhe por que esta é a sua fruta preferida. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 
 

• Ore por todas as pessoas que estão hoje no PGM  

• Conheça cada visitante e ore pela vida e família deles. 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) 
 

Salmo 149.1 – “Louvai ao SENHOR. Cantai ao SENHOR um cântico novo, e o seu louvor na congregação 

dos santos.” 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 16-26 – Texto Principal: 5:22 e 23 
 

Na última semana aprendemos um pouco mais sobre a pessoa do Espirito Santo. Aprendemos que Ele é Deus 

e age nas nossas vidas, nos levando a uma total transformação. É Deus agindo em nós! Hoje vamos continuar 

aprendendo mais sobre o Espirito Santo, em especial sobre o Fruto do Espírito. No texto de Gálatas 5.16-26 

Paulo contrasta os dois modos de vida: um dirigido pelo Espirito de Deus, outro, controlado por nossa natureza 

pecaminosa. Nosso maior desafio agora e não fazermos aquilo que simplesmente desejamos, mas buscarmos 

a vontade de Deus e uma vida cheia do Espírito.  

 

16 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. 17 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. 18 Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, 

então vocês não estão debaixo da lei. 19 As coisas que a natureza humana produz são bem-conhecidas. 

Elas são: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, 20 a adoração de ídolos, as feitiçarias, 

as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, 

21 as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que 

fazem essas coisas não receberão o Reino de Deus. 22 Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, 

a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, 23 a humildade e o domínio próprio. E contra 

essas coisas não existe lei. 24 As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana 

delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 25 Que o Espírito de Deus, que nos deu a 

vida, controle também a nossa vida! 26 Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem 

ter inveja uns dos outros. 
 

1. Qual lição crucial você aprende neste texto estudado hoje? O grupo quer ouvir você” 
 

2. Qual foi a maior mudança que ocorreu na sua vida por causa do cristianismo. Compartilhe... 
 

3. O Fruto do Espirito, pode ser exemplificado como um fruto de vários gomos. Qual destes gomos você 

tem crescido? E qual você gostaria que pudesse ser aumentado no seu dia a dia. Compartilhe.... 
 

4. Como Deus está lhe chamando para mudar seu estilo de vida? Comente sua resposta... 
 

No momento de oração em duplas, agora compartilhe com sua dupla de oração, como ele pode orar por 

você hoje durante esta semana. 
 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros (10 min) (momento de Oração em Duplas) 
 

• Ore e invista tempo em sua intimidade com Deus. A Bíblia afirma que Deus está disposto a nos ouvir e 

responder a cada uma de nossas orações, isto mostra seu imenso amor por nós.  
 

• Ore pedindo que Deus ensine a cada membro a servir a Deus de todo coração 
 

Tempo da Igreja (5 min):  Nosso Encontro de Pascoa – Domingo de pascoa as 8h da Manhã no Parque da 

Cidade. 


