Estudo bíblico
FRUTO DO ESPÍRITO
“Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador,
e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por
nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.” Tt 3.4,5 (ra)
¤ 5º FRUTO |BENIGNIDADE

Ocorre, que quem tem esse de- fazíamos o mal, agora Cristo nos
Bondade e benignidade estão sejo de vingança não é uma pessoa capacita para sermos bons.
intimamente ligadas e coligadas, benigna; e sim, maligna.
¤ BONDADE x BENIGNIDADE
muito embora sejam coisas distinDa mesma forma se sentirmos alUma pessoa bondosa é recotas. E por esse motivo, estudaremos guma ponta de satisfação ao ver a nhecida pelos ATOS de bondade
as duas hoje.
aflição, dor ou sofrimento de nos- que PRATICA. Enquanto que
Até parece que há uma repetição sos desafetos.
a benignidade fica no plano
no versículo, uma vez que muitos
Rir COM os outros é saudável.
dicionários trazem benignidade Rir DOS outros não é. Daí porque
como sinônimo de bondade.
Jesus, ao se referir aos frutos, foi
A benignidade é uma atitude in- claro ao dizer que sem Ele (Jesus)
terior. É um sentimento, uma emo- nada poderíamos fazer (Jo 15.5).
ção que faz com que quem a possui
sinta-se incomodado com a dor e,
sofrimento alheio.

Benignidade (no grego, “chrestotes”) significa uma disposição gentil e graciosa para com os outros.
Também significa “excelência de
caráter” e “honestidade”.
Jesus Cristo é o nosso modelo de
gentileza, pois sempre se mostrou
gentil para com os seus semelhantes. No caso da mulher flagrada em
adultério (Jo 8.1-11), enquanto os
homens se mostraram inflexíveis
e exigentes, Jesus revelou a sua benignidade.
Por muitas vezes, ouvem-se comentários sobre o destino que deve
ser dado aos criminosos, aos malfeitores, ou até mesmo a pessoas
com quem não simpatizamos. Na
melhor das classificações, “o desejo
de que algo desagradável ocorra”.
Os mais ousados dizem: Poderia
“trancar na cadeia e jogar a chave
fora!”; ou ainda: Que todos morram!
No seu modo de julgar, pensam
em justiça! Pois, seria o mínimo a
ser feito pela dor que causaram.

interior (subjetivo das pessoas), a bondade se externa
através de ATOS.

Atenção para não praticar atos de
bondade em decorrência de piedade ou oportunismo (como fa¤ NOSSO MAIOR EXEMPLO
zem alguns candidatos políticos em
A Bíblia diz que é bem possível época pré-eleitoral), ou visando alque alguém se disponha a morrer guma outra forma de lucro (como
por uma pessoa bondosa. Mas ja- fazem as empresas para aumentar a
mais alguém se disporia a morrer produtividade dos empregados).
por alguém que não mereça a nossa
¤ NA PRÁTICA
compaixão.
Sem a prática de atos de bondaO maior ato da benignidade do de, não se identifica uma pessoa
SENHOR foi manifesto em Cristo bondosa, por mais benigna que
Jesus para salvar pessoas que não ela seja!
mereciam:
Não BASTA sermos benignos;
“Ele prova o Seu amor para temos de ser também bondosos.
conosco tendo Cristo Jesus
Sorrir, ser simpático, cordial e
morrido na cruz sendo nós
amável pode tornar uma pessoa
ainda pecadores” (Rm 5.7-8).
benquista. Mas não é suficiente!
medite: gn 39.21 - josé era benigno
¤ 6º FRUTO |BONDADE

A benignidade precisa ser externada através de ATOS de
bondade.

Diferencia-se da benignidade,
Daí porque a benignidade está inpor ser uma qualidade exterior.
timamente ligada à bondade.
Bondade (no grego, “agathosu_______________________________
ne”) significa aquilo que é bom e
¤ PARA MEDITAR:
útil. É a qualidade de generosidade
e de ação gentil para com outras
A bondade é um atributo de Deus
pessoas.
(SI 34.8; 107.1; Mt 19.17).
É ser uma bênção para os outros.
A benignidade está presente
(Rm 15.14) e por ela, se alcança o em teu comportamento? tens
favor de Deus (Pv 12.2). Se antes praticado atos de bondade?

