Estudo bíblico
FRUTO DO ESPÍRITO
“Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com
longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor...” Ef 4.1,2

¤ 4º FRUTO |LONGANIMIDADE
É o amor que suporta a falta de cortesia e amabilidade
por parte dos outros.

¤ EXEMPLO DO SENHOR

¤ NA PRÁTICA

Graças a longânimidade de
Cada vez mais as pessoas têm se
DEUS para conosco (diante da ini- fechado em torno de si mesmas.
qüidade do homem) é que somos Criam uma barreira, um muro,
uma espécie de redoma ou concha
O oposto da impaciência. A eti- salvos.
mologia sugere “firmeza da alma
“O Senhor não retarda a para proteger-se das pessoas ao requando provocada à mudança”. No sua promessa, ainda que al- dor. Já notou que muitas pessoas
latim, longânimo é a pessoa de guns a têm por tardia; mas estão sempre na defensiva? Essas
ânimo longo.
é longânimo para conosco, pessoas, entre outros motivos, não
querem correr o risco de que seja
1. Caráter da pessoa que su- não querendo que alguns solicitada a sua ajuda, ter que disporta as adversidades e que se percam, senão que todos por de seu tempo ou dinheiro para
prossegue em seu empenho, ape- venham a arrepender-se”. outrem.
2Pe 3.9
sar dos obstáculos;
Então, se mantiverem uma atiMas lembre-se que, apesar de
2. Bondade que faz desprezar
toda a paciência de Deus, não po- tude de DISTANCIAMENTO dos
as ofensas.
demos confundir com impunidade demais o risco de ser solicitada a
Para início de conversa, abra a e, nem abusar da sua longanimi- sua ajuda é quase que inexistente.
Quem pediria ajuda a uma pessoa
sua Bíblia em Mt 18.21,22. Trecho dade (Rm 2.3,4).
de cara fechada que não demonstra
em que Jesus ensina a Pedro sobre
“...cuidas
que,
fazendopossuir alguma simpatia ou o deseo perdão (Perdoar 70 x 7). Cristo o
-as
tu,
escaparás
ao
juízo
de
jo de ajudar?
ensinava, em outras palavras, ser
Deus?”
Rm
2.3
longânimo.
Para que a longanimidade esteja
presente em nossa vida, devemos
Longanimidade é a capacidade
¤ EXEMPLOS NA BÍBLIA enxergar que todas as pessoas são
gerada pelo Espírito Santo no espí- Gn 37.28 - josé do egito
importantes para Deus; todos nerito humano em que ele passa a sucessitam de amor e perdão. E, que
- Tg 5.11 - paciência de jó
portar determinadas afrontas sem
muito mais o Senhor fez por nós
se irar.
- Nm 14.18 - grande em misericórida
perdoando as nossas iniqüidades.
“...Todo homem, pois, seja
- SI 86.15 - cheio de compaixão
pronto para ouvir, tardio
-1Pe 3.20 - noé e o povo rebelde
para falar, tardio para se
_______________________________
irar. Porque a ira do ho¤ PARA MEDITAR:
O cristão deverá exercê-la com
mem não produz a justiça de
alegria (Cl 1.11,12). Assim, terá
o que me tira do sério?
Deus.” Tg 1.19,20
sinais de sabedoria (Pv 14.29);
- Seja mais longânimo com o pró“Mas tu, Senhor, és Deus com- será chamado de apaziguador (Pv ximo. Deseje ser, peça para ser. E o
passivo e cheio de graça, pa- 15.18) e será precioso (Pv 16.32).
Espírito lhe dará.
ciente e grande em misericórNum mundo repleto de pessoas
O evangelho deve ser levado e
dia e em verdade” Sl 86.15
de “pavio curto”, que a longanipregado com longanimidade.
midade seja uma marca em nossa
“Revesti-vos, pois, como
“repreendas, exortes, com vida. Deus nos capacite!
eleitos de Deus… de longatoda a longanimidade e dounimidade”; Cl 3.12
Leia Mt 5.44-48; 6. 14,15
trina.” 2Tm 4.2

