
 

 
NOME: .......................................................................................                           Prof.ª CLAUDIA BORGES 
DATA: 15/03/2020      AULA 05 

 

Fruto do Espírito 
1. A prova da nossa salvação 
- 1 Jo 3.14 _____________________________________________________________________ 
- 1 Jo 4.7-8 ____________________________________________________________________ 
 

2. A prova que temos o Espírito Santo 
- Gal 5. 22-23 __________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Se estivermos cheios do Espírito Santo, a conseqüência normal será amar as pessoas. 
 
3. A árvore e seu fruto 
- Em Mat 7.18-23, como se reconhece que uma pessoa é cristã verdadeira?  
______________________________________________________________________________ 
- O que acontece com quem não produz bons frutos? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
- Qual a vontade do Pai? __________________________________________________________ 
- Sinais como expulsar demônios, realizar milagres e maravilhas são evidências que comprovam 
alguém ser um cristão verdadeiro? __________    Por quê? ______________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4. Um caminho mais excelente 
Em 1 Cor 12, são apresentados os dons espirituais e sobre isso, Deus não quer que sejamos 
ignorantes. Porém Deus nos mostra um caminho ainda mais excelente, em 1 Cor 13.1-3 e 1 Cor 
14.1. Qual é esse caminho? _______________________________________________________ 
 

5. Luz e boas obras 
Leia Ef 2.10 e Mat 5.16 explique com suas palavras: ____________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Boas obras evidenciam a existência _________________________________________________ 
Nós devemos fazer boas obras porque somos de Cristo ou fazemos boas obras para sermos de 
Cristo? __________________________Leia Ef 2.8-9 e explique __________________________   
______________________________________________________________________________ 
 

6. Ovelhas e bodes 
Em Mat 25.31-46, como Jesus fará a distinção entre as ovelhas e bodes?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Quem são os irmãos de Jesus? Leia também Mar 3.31-35 _______________________________ 
Como Jesus chamará aqueles que demonstram amor pelos seus irmãos?  
_______________________ Como chamou os outros? _________________________________ 
 

CONCLUSÃO 
1. Numa escala de 0 a 10, você tem andado em amor? ____________ 
 

2. Qual tem sido a sua maior dificuldade para amar o seu irmão?   
(  )  Não tenho tempo; (  ) Dá muito trabalho; (  ) Sou muito fechado;  
(  )  Não me sobra dinheiro pra ajudar ninguém;  (  ) Não consigo  perdoar; 
(  )  Não consigo pedir perdão; 
(  ) Não gosto de receber pessoas na minha casa; (  ) Tenho dificuldade de ser gentil;  
(  ) Só penso nos meus interesses; (  ) Não gosto de sair de casa;  
(  ) Sou muito tímido pra falar com os outros ou oferecer algo; 
(  ) Outros .______________________________________________ 
 
 

AMANDO UNS AOS OUTROS - 2020 
 



3.Decisão.  
  
“Após este estudo, entendi que fui chamado, neste mandamento, para amar o meu irmão 
incondicionalmente, reconheço a minha dificuldade _______________________________  
____________________________ e desejo mudar. Senhor, me perdoe por isso e peço a sua 
ajuda para eu amar de forma prática e incondicional, como o Senhor me amou.”  
 

 

16 CARACTERÍSTICAS DO AMOR – 1 Cor. 13 
 

Paciente Não guarda rancor 

 

Bondoso Não se alegra com o mal 

 

Não inveja Alegra-se com a verdade 

 

Não se vangloria Tudo sofre 

 

Não se orgulha Tudo crê 

 

Não trata mal Tudo espera 

 

Não procura seus próprios interesses Tudo suporta          

 

Não se ira facilmente Nunca acaba 
 

 
 

TAREFA PARA CASA: 
 
Ouvir as palavras dos links abaixo: 
 
https://youtu.be/j6vaveffBGQ - (Eu, Deus e o outro. Uma jornada de restauração) 
 
https://youtu.be/yNKA8XeLt54 - (O poder do perdão) 
 

https://youtu.be/ftqsPdKO4VQ - (As 5 linguagens do amor) 
 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia e 
hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 

 

 Aula 1 Aula 2 Aula 3 Aula 4 Aula 5 Aula 6 Total 

Tarefa prática        

versículo        

Apostila 
completa 

       

 Tarefa prática = 6,0 pontos (1 por aula) versículos = 2,5 (0,5 por versículo) apostila completa = 1,5  

https://youtu.be/j6vaveffBGQ
https://youtu.be/yNKA8XeLt54
https://youtu.be/ftqsPdKO4VQ

