
  
 

 

 
 

 

ROTEIRO 010 – DELICADEZA/AMABILIDADE/BENIGNIDADE  
 

Quebra-gelo: Como você se sente quanto é tradado com muita gentileza? 
 

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) 

João 4:24 - Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade". 
 

Tempo da Palavra (25 min) – Gálatas 5. 22  
 

Gálatas 5.22 - Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio.  
 

Dando continuidade ao nosso estudo, hoje falaremos sobre a “amabilidade”, conhecida também como 

“benignidade” ou “delicadeza”. Amabilidade: característica de quem é amável, atencioso, delicado.  A 

ideia aqui no sentido original da palavra: é “gentileza”, “benignidade”. Está relacionado a excelência de 

caráter. Deus é sua fonte originária e Cristo é o modelo que temos em todos os aspectos do Fruto do Espírito. 

O cristão que possui esta qualidade é “gracioso”, “gentil” não se mostrando inflexível, exigente. 

Matthew Henry diz: “Doçura de temperamento, sobretudo para com os inferiores, predispondo-

nos a uma atitude afável e cortes, que nos deixa facilmente abordáveis, quando alguém nos magoa.” 

Precisamos nos lembrar de que estamos falando aqui do fruto do Espírito. Esse tipo de benignidade 

não é algo que vem naturalmente, mesmo que algumas pessoas são naturalmente mais benignas que outras. 

Mas Paulo está falando sobre um tipo de característica da vida que vem de Jesus vivendo em nós e produzindo 

esse fruto de benignidade dentro de nós. Então, benignidade é um fruto que tem que ser cultivado até que se 

torne um hábito e parte de nosso caráter, no qual nos tornamos quase mais naturais em fazer o que é benigno 

do que não fazê-lo; ou, ao menos, que se torne muito desconfortável fazer o que não é benigno, ou em falhar 

em dar uma palavra ou agir de maneira benigna para com outros. 

Como seguidores de Cristo somos chamados antes a sermos gentis, suaves, corteses, de fala mansa, o 

que deveria encorajar outros a buscarem sua companhia. A gentileza se mostra alegre em dar algo ao outro. 

Jesus foi uma pessoa imensamente gentil conforme os evangelhos o retratam. E nosso maior desafio e ser 

como Ele é. Hoje vamos compartilhar sobre a “Amabilidade”. 

 

Perguntas para Reflexão: 
 

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

2. Você se acha uma pessoa amável, atencioso, delicado? Compartilhe com o grupo. 
 

3. Pensando no dia a dia, nosso desafio é orar a Deus e suplicar: “Deus, me ajude a encontrar aquelas 

oportunidades neste dia onde eu possa demonstrar benignidade para com outros.” Há alguém que eu possa 

agradecer no mercado, ou nas ruas? Ou alguém que eu possa valorizar e tornar suas vidas apenas mais um 

pouco toleráveis. Onde eu possa dar um sorriso, ou uma palavra de agradecimento, elogio, louvor. Como 

posso ajudar alguém em necessidade, ou em pobreza, ou dar algo eu mesmo às suas necessidades? Como 

posso mostrar benignidade em ação? Isso se trata de fruto do Espírito. 
 

Tempo de Oração: 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):  Compartilhar sobre o nosso encontro do Próximo domingo na PIB as 19h. Culto 

da Família. 


