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O Fruto Revelado nos Relacionamentos

Gálatas 5.22-23
“Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança”
Gálatas 5.22

Uma das maneiras de identificarmos um cristão verdadeiro é por meio do
relacionamento com Deus, que é revelado em três dimensões, o amor por Deus, sem
interesse, que traz alegria genuína e acarreta em paz na alma. Mas, o fruto do Espírito Santo
não é só relacionamento com Deus, pois o Apóstolo Paulo revela na carta aos gálatas que
também é relacionamento com o próximo. E é neste ponto que tudo fica mais difícil. Porém o
verdadeiro andar no Espírito gera homens e mulheres que se relacionam com o próximo, por
meio da longanimidade, benignidade e bondade.
A longanimidade, segundo o dicionário, é uma virtude de se comportar com firmeza
sem contrariedades do benefício do outro, como também uma paciência magnânima, nobre, é
uma resignação motivada pelo amor e não por cansaço. Um bom exemplo na Bíblia é Rute,
que disse para a sogra, mulher agressiva: não instes, não insista que te abandones, pois para
onde você for eu vou. Longânimo é aquele que caminha com o outro, mesmo quando o outro
não o quer por perto, não desiste. Assim como Deus, que não desiste de nós.
Lidar com o outro, segundo Paulo, também tem outra expressão, que é ser benigno. A
benignidade é um estado da alma, não é o que se faz, pois isso é bondade, mas no que se
transformou no relacionamento com o outro. Ser benigno é ser simpático, acolhedor, maleável
no convívio, agradável e boa de conviver. Benigno é aquele que quando você está na
companhia dele algo de bom é gerado em você.
Também faz parte do relacionamento com o próximo a bondade, que é o amor se
concretizando, pois a bondade é tornar o amor de Deus concreto em sua vida. É sair da
subjetividade do amor, que é abstrato, e torná-lo objetivo por meio da bondade. Por isso, a
Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, num ato de bondade, seu único
Filho para que aquele que Nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não apenas
trabalhou o amor intelectual ou filosoficamente, mas Ele nos amou objetivamente. É possível
ser bom sem amar, no entanto é impossível amar sem ser bom, pois o amor sempre precisa da
bondade.
É bom salientar que bondade e justiça são aspectos diferentes, uma vez que a justiça é
feita em favor de alguém que merece este ato, enquanto que a bondade é para quem não
merece. A Bíblia ensina a sermos justos com as pessoas que amamos e com as que não
amamos. Por isso, quando paga-se o salário de um funcionário não se está sendo bom para o
funcionário, mas justo com ele que trabalhou. Por outro lado, a bondade é quando alguém foi
usada para ferir e machucar e, mesmo assim, você a paga com o bem. A bondade é manifesta
quando o outro não merece. Quando acrescentamos a bondade à justiça, então surge a

generosidade. Já quando unimos a compaixão com a bondade, então temos a misericórdia. E
quando juntamos a bondade com a ternura, então temos a generosidade.
Neste ensino sobre o fruto do Espírito Santo, Paulo ressalta, ainda, o nosso
comportamento individual, que é a forma como você se trata. O resultado daquele que anda
no espírito é a fidelidade, que é questão de caráter, a mansidão e o domínio próprio.
A fidelidade é a ação que mais nos aproxima da fé. Ambas andam lado a lado ao ponto
de não ser possível pensar em fé sem a fidelidade. E para identificar se uma pessoa tem fé não
é analisar como ela ora, mas se ela é fiel, pois a palavra “fidelidade” e “fé” têm a mesma raiz
em latim, a palavra “fé” é igual a “fide”.
A principal característica de quem tem fé é ser fiel e o caminho da fidelidade é ser fiel.
A fidelidade é se manter constante naquilo que crê e não negociá-lo, não abrir mão daquilo
que valoriza. E se crê em Deus, então não negocia, nem pelo dinheiro do dízimo não negocia a
fidelidade, pois crê que Ele provê e sustenta. Por sua vez, o infiel é inconstante, não tem raiz
ou firmeza e negocia o que é verdade.
O segundo aspecto que Paulo trata com relação ao comportamento individual é a
mansidão. Ser manso pode denotar em algo pejorativo, remetendo a alguém que é quietinho,
porém a Bíblia diz que o homem mais manso era Moisés, que não tinha nada de quietinho. A
palavra manso precisa ser entendida no contexto em que foi escrita por Paulo, o que nos faz
entender que manso é aquele que entregou as rédeas, o controle, da própria vida a outro.
Quando entregamos as rédeas da nossa vida a Cristo, então passamos a ser mansos e
passamos a ser guiados por Deus, colocando-nos debaixo da autoridade e governo Dele.
E o último é o autocontrole ou domínio próprio, que não é privação, nem punição. Ter
domínio próprio é não ser dominado. Deus fez o homem e disse para ele ir, dominar e subjugar
todas as coisas, mas quando, por exemplo, um cigarro ou qualquer paixão o domina, aí não há
domínio próprio. Paulo diz que quanto menor domínio alguma coisa exerce sobre você, mais
dela você pode desfrutar, ou seja, mais livre você é para desfrutá-la. O homem que tem
domínio próprio é o que sabe usufruir melhor das coisas.
Se todos esses aspectos forem encontrados em nós nessas três dimensões de amor a
Deus, ao próximo e a nós mesmos então o Espírito de Deus está frutificando em nós.

Devocional baseada na mensagem “O Fruto”, pregada em 02 de setembro de 2007,
pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

2
Dia

A Fé Verdadeira – parte 1

Gálatas 5.24-26
“Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Não sejamos presunçosos, provocando uns
aos outros e tendo inveja uns dos outros”
Gálatas 5.24-26

Na década de 90 houve uma comédia estreada por Steve Martin com um título bem
sugestivo em português: “Fé demais não cheira bem”. O filme abordou as manobras de um
falso reverendo, um charlatão, que vendia a salvação em troca de ofertas. Nele foi mostrado
todo tipo de truques para atrair as pessoas para o culto e promover falsos milagres.
O campo religiosos é perigoso, pois nele se pode brincar com verdades e não verdades,
no entanto nem no meio político, onde há tantas maneiras de se brincar com as pessoas com
as conhecidas promessas, encontra-se um ambiente tão propício como o da fé. Por isso, tornase muito fácil substituir conteúdo por frases de efeito e caráter por carisma. Com algumas
frases bem elaboradas é possível até esconder e dissimular verdades.
No filme mencionado acima, o autor representou muito bem esse papel, com muito
carisma, uma mega produção em seus cultos para atrair as pessoas e, ainda, valia-se da fé
ingênua e acrítica para dar golpes nos fiéis.
A pergunta que é necessária ser feita é como saber se não sou falso, que sou de fato
um verdadeiro cristão e que o que vivo é real e pode ser comprovado? Paulo dá algumas
demonstrações à igreja de Gálatas sobre a fé verdadeira, uma vez que lá havia um grupo
querendo mascarar o cristianismo, com ordenanças humanas, liturgias, rituais e leis. Até
parece que estamos sendo repetitivos no conteúdos das devocionais, no entanto, o apóstolo é
quem está reforçando esse tema, devido a sua importância.
Segundo o que Paulo nos ensina neste texto, a fé, no contexto cristão, tem a ver com
a nossa capacidade de se submeter ao Senhorio de Cristo. “Os que pertencem a Cristo Jesus
crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos” (v. 24).
Muitas vezes olhamos para Jesus como Salvador, e isso está certo, no entanto o
propósito da vinda de Jesus é bem maior que este, pois se fosse simples assim, todos estariam
salvos. Há algo maior, já que Ele veio para ser Senhor sobre nossas vidas.
O homem resolveu se rebelar contra Deus e nada na criação se comporta como o
homem. Rebelde, esse homem segue guiado pelos seus próprios desejos, em franca rebelião
contra Deus. Por isso, quando o Senhor Jesus vem, Ele se apresenta para estabelecer o seu
Reino e resgatar o homem dessa condição de rebeldia. Sem arrependimento não há salvação e
os que são de Cristo tomaram uma decisão, entregaram suas paixões, apetites e desejos. Paulo

não está dizendo que esses estão buscando ou querendo, mas que já decidiram. Subir a cruz é
se sujeitar à autoridade de Cristo, abrir mão da própria vontade e viver a vontade de Cristo.
Fé tem a ver com a minha capacidade de transformar em ação aquilo que eu creio. “Se
vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito” (v. 25). Não adianta dizer que se tem
Jesus no coração e que ama a Deus. Paulo é firme em mostrar que são as práticas que vão dar
nota desse evangelho. Ande no espírito para que seja visto, pois o verdadeiro cristão não é o
que diz ter o espírito, mas o que anda no espírito. O amor de Deus foi manifesto numa ação de
Deus: Ele deu seu Filho.
Paulo vem nos ensinando nestas devocionais que se o Espírito Santo não se manifesta
em sua vida em ações concretas, vive-se uma fé falsa.
“De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé
pode salvá-lo?” (Tiago 2.14). Aqui Tiago, irmão de Jesus, de uma maneira bem direta,
argumenta sobre a verdadeira fé, cobrando as obras desta fé que se diz ter. Essa relação de fé
que está entre o homem e Deus, Tiago mostra que também precisa estar com o meu próximo.
Saindo do âmbito do discurso e se manifestando na minha conduta, conforme vemos nos
versos subsequentes.
Quando foi que você teve uma experiência de fé? Uma fé que pôde ser prática. Que
deu fruto? São as respostas a questões como estas que podem lhe credibilizar perante o
Senhor, os homens e a si mesmo.

Devocional baseada na mensagem “A Fé Verdadeira”, pregada em 09 de setembro de
2007, pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

3
Dia

A Verdadeira Fé – parte 2

Gálatas 5.22-23

Capacidade de transformar em ações concretas o que confesso crer
“Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito”
Gálatas 5.25

Paulo está interessado em apresentar um modo de vida livre, verdadeiro e frutífero.
Continuaremos vendo no versículo 25 que para se viver um verdadeiro cristianismo é preciso
transformar as boas intenções em ações concretas.
Se a resposta que você deu às questões da devocional anterior não puderam ser
atestadas como uma fé prática, sinto muito em lhe informar que você ainda não é cristão.
Você pode estar muito perto, mas estar perto não significa estar dentro. O problema é que
muitos estão sempre muito perto há muito tempo e já se vacinaram, acostumaram-se e se
confortaram com este estado que o Senhor denomina de morno: “porque você é morno, nem
frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca” (Apocalipse 3.16). A vida de Cristo
não se encontra nos que assim procedem. Por isso, não serão reconhecidos. Tiago diz que essa
fé sem obras é morta.
“Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Mas alguém dirá: ‘Você tem fé; eu tenho obras’. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe
mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os
demônios creem — e tremem! Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque
sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé
foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: ‘Abraão creu em Deus, e
isso lhe foi creditado como justiça’, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é
justificada por obras, e não apenas pela fé” (Tiago 2.17-24).
Algumas considerações são necessárias, Tiago fala de temor, tem muitos que não
creem, e infelizmente muitos que dizem crer não têm temor.
Neste ambiente religioso encontramos muitas questões de incoerência. Uma dela é
“Deus é pai”, em que se compreendo sua paternidade sabemos que seremos supridos. No
entanto, na prática, vemos pessoas questionando o amor de Deus quando algo, na visão delas,
não está indo muito bem, como a perda do emprego, por exemplo. Vemos isso no dia a dia,
uma contradição de termos, pois tais não reagem como quem acreditasse no que declaram.
A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e essa é outra situação incoerente na
vida de muitos. Pois se apropriam dessa palavra para levar para outros, no entanto vivem
pecando, são coniventes com o pecado. O pecado gera morte, abismo, separação e isso quer
dizer que tudo o que se semear no pecado colherá em algum nível de morte. Pecado mata e as
emoções, sentimentos, prazeres e as pessoas vão se envolvendo com o pecado até que

quando se dão conta não têm mais alegria de viver ou prazer na vida. Tudo isso é
consequência da vida incoerente que estão levando.
Finalmente, precisamos saber para quem vivemos e o porquê. Se vivermos para nós
mesmos estamos possuídos de uma glória vã, vazia. No verso 26 lemos “Não sejamos
presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros”.
Paulo usa um termo muito forte, o mesmo que se usa para uma pessoa endemoniada,
mostrando que uma pessoa possuída pela vã glória é uma pessoa que só pensa em si, que só
quer a glória para si e que não tem a visão do outro e nem de Deus. Ouvimos muito isso, ‘tudo
é para a glória de Deus’. Será? O homem tem a tendência de espiritualizar as coisas, como uma
forma de fugir. Porém quando você não aceita a glória do outro também não aceita a glória de
Deus. Observe o que João fala sobre o amor; quem não pode amar o outro, não ama a Deus.
Aceite primeiro a glória do seu irmão, aquilo que ele faz bem feito, que merece
reconhecimento.
Outro flagrante é o espírito de equipe, “porque serão uma só carne”. Mas o que
vemos? Se não for do meu jeito não serve, por quê? Porque a glória será recebida pelo outro e
isso não se quer. Ser uma só carne é um desafio. Somos provados e o Senhor Jesus declara:
“para que sejam um para que o mundo creia que Tu me enviaste”. Somos confrontados como
igreja para darmos glória aos outros, em nosso dia a dia, vencendo a presunção e a inveja.
O que Paulo está dizendo é que quando ele acha que merece a glória, quando acha
que a sua palavra é a melhor, mais sábia, isso é vão, estúpido e miserável, pois os que buscam
a glória para si não são de Cristo, os que são de Cristo buscam a glória de Cristo. Não tem
como buscar a glória de Cristo quando não se tem alegria na glória do irmão. Quer glorificar a
Deus? Escolha alguém para honrar. Reconheça os que são usados por Ele, que se submetem,
pagam o preço e que Deus escolheu para determinadas tarefas.
Quando você se ver sofrendo pela conquista de alguém, lembre-se que você foi
chamado para correr numa mesma jornada, alguns têm uma velocidade, outros têm outra,
mas todos estão no mesmo percurso e receberão a coroa. O importante é ir e chegar, dar
glória a Deus, pois você também chegará lá.
O cristão verdadeiro é aquele que já está crucificado, e aquele que é coerente anda no
espírito e sua vida reflete pelas suas atitudes o espírito que habita nele. Por fim, é aquele que
reconhece o valor do seu irmão e foge da vã glória.

Devocional baseada na mensagem “A Fé Verdadeira”, pregada em 09 de setembro de
2007, pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

4
Dia

Os Propósitos da Fé

Gálatas 6.1-10
“Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.”
Gálatas 6.2

Observando nosso dia a dia, podemos notar o quanto todas as coisas são caras. Para se
manter uma boa estrutura de uma empresa, com diversos funcionários, bem como uma igreja,
por exemplo, é caro. Levando em consideração que a nossa vida tem um tempo determinado e
é relativamente curta, não podemos desperdiçar tempo e nem recurso, dinheiro. E faço essas
afirmações baseado nas palavras que o Apóstolo Paulo está tentando passar no trecho da
carta aos Gálatas, que é o texto base desta devocional.
Paulo está informando que certas coisas, se não estiverem dentro do propósito correto
ou cumprindo o propósito de Deus, não são viáveis. O que o Apóstolo quer nos fazer pensar é
se realmente vale a pena investirmos tanto e gastarmos nosso tempo, vida e dinheiro em algo
que apenas tem a aparência do que não é, de um ritualismo vazio e oco, decorrente de uma
religiosidade, ou um legalismo, em que as pessoas agem somente por constrangimento e não
porque realmente têm prazer no que fazem. Também uma estrutura de conservadorismo ou
tradicionalismo, em que somente se faz porque os pais faziam e acostumou a fazer, como a ir à
igreja todo domingo, mas não por uma disposição natural de agir.
Com base nisso, Paulo diz que precisamos tomar cuidado para que não gastemos
nosso tempo, vida e energias em algo que não vale a pena e está fora do propósito, para que,
no futuro, não se chegue à conclusão que tudo foi um investimento desnecessário. Por isso o
Apóstolo dá alguns conselhos sobre o que realmente importa.
O primeiro deles é que precisamos de uma comunidade com pessoas que amam a
Deus e que estão comprometidas em se ajudarem mutuamente. No versículo 1 ele relata que
precisamos ser um grupo de pessoas com a visão e disposição de ajuda mútua e recíproca. É
conselho do Apóstolo Paulo que aqueles que são mais maduros e espirituais estendam a mão e
corrijam com brandura, ternura, amor e jeito aqueles que estão fracos na fé, pois hoje
estendem as mãos a eles, mas, cuidado, pois amanhã eles mesmos podem fracassar na fé e
precisarem de ajuda. O valor da comunidade está em serem dois do que um, pois quando um
cair, o outro o levanta. É claro que isso não deve ser misturado à conivência do pecado dos
outros, pois estender a mão não é aceitar a situação em que ele se encontra, mas corrigi-lo e
orientá-lo em amor.
Paulo afirma, também, que a igreja é uma comunidade, cujo amor a Deus se mostra na
nossa capacidade de amar o próximo. “Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei
de Cristo” (Gálatas 6.2). A lei de Cristo consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao
próximo como a nós mesmos. Se não estivermos com essa disposição de levarmos as cargas
uns dos outros, então o autor da carta aos Gálatas afirma que não vale a pena, uma vez que a
questão não é só levantar o caído, como também tornar o fardo do outro mais leve. Às vezes,

o que observamos nos relacionamentos é que as pessoas desenvolvem exatamente a
capacidade contrária, a de colocar fardo sobre os outros, enquanto Paulo nos alerta
exatamente sobre o oposto. Amar o próximo é carregar os problemas dos outros, colocandose no lugar do outro para ajudá-lo.
Certa vez li a história de dois amigos que estavam muito doentes no leito de um
hospital. Eles ficaram por lá durante muito tempo e, com isso, tornaram-se amigos. Afinal, o
que gera amigos é o relacionamento, convivência. E na impossibilidade que ambos tinham
neste lugar, passaram a contar um para o outro sobre as próprias vidas, construindo uma
grande amizade. Um deles estava colocado numa cama próximo à janela do hospital, enquanto
o outro estava mais distante e não podia mexer o corpo. O que estava perto da janela, então,
todos os dias, após a enfermeira reclinar sua cama, olhava para fora e descrevia ao amigo tudo
o que acontecia além da janela. Contava sobre o lago, o parque à direita dele e que todos os
dias reunia várias crianças para brincarem.
Todos os dias ele narrava o que acontecia do lado de fora para o amigo que estava
longe da janela, até que, certo dia, quando a enfermeira chegou para reclinar a cama dele, o
homem estava morto, pois havia morrido durante a noite, dormindo. O amigo ficou muito
triste com a perda e pediu à enfermeira que o colocasse na cama onde ficava o amigo, pois
também gostaria de olhar pela janela. Depois de tomar todas as providências, a enfermeira o
colocou na cama onde ficava o amigo falecido e reclinou um pouco a cama, o suficiente para
que ele pudesse olhar pela janela. Foi aí que o homem ficou muito surpreso, pois não havia
parque ou lago, mas apenas uma parede branca do prédio que ficava ao lado do hospital. E,
para uma surpresa maior ainda, a enfermeira disse que o amigo ainda era cego, dos dois olhos.
O homem então indagou o porquê do amigo fazer aquilo e a enfermeira interpretou e
respondeu que ele fazia aquilo para tornar a estadia do amigo no hospital em algo melhor.
O que Paulo está querendo nos ensinar é exatamente o que fazia este amigo, pois não
podemos assistir as pessoas carregarem seus fardos e dizermos que elas mereçam o que estão
passando e que não podemos fazer nada por elas. Nós precisamos levar os fardos uns dos
outros, pois só vale a pena fazer parte de uma comunidade, chamada igreja de Cristo, e
investirmos tempo e dinheiro nela se, de fato, vivermos esta palavra.

Devocional baseada na mensagem “Os Propósitos da Fé”, pregada em 16 de setembro
de 2007, pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

5
Dia

Uma Fé com Propósitos

Gálatas 6.1-10
“Porque, se alguém cuida ser alguma coisa,
não sendo nada, engana-se a si mesmo”
Gálatas 6.3

Estender a mão ao próximo e ajudá-lo a carregar o fardo é o que o Apóstolo Paulo
começou a nos ensinar neste trecho da carta que escreveu aos gálatas. E hoje ele revela mais
alguns propósitos para a fé que confessamos em Jesus Cristo. Paulo descreve no versículo 3
que só vale a pena ser igreja local se não houver ‘estrelismos’ ou soberba entre nós. É preciso
ter o discernimento de que dentro da igreja, independente da função que nós ocupemos,
somos todos uma família, somos irmãos. Paulo reforça isso mostrando que o valor não está
nos títulos que uma pessoa tem, mas no nível de irmandade que possui dentro do corpo de
Cristo. Na igreja, aquele que não sabe escrever senta ao lado do cientista da faculdade e juntos
adoram ao mesmo Deus. Somos todos nivelados numa família, onde todos somos irmãos,
filhos de Deus.
Paulo diz que nesta comunidade cristã só tem real sentido se estivermos todos
nivelados e com a consciência de que tudo o que somos é pela graça, misericórdia e bondade
de Deus, que capacitou uns para um tipo de trabalho e outros para outro tipo, então tudo o
que temos, devemos a Deus, pois nada é nosso. Quando Davi se apresentou a Deus em oração,
diante de todo o povo, ele disse que fizeram uma oferta voluntariamente, mas que
reconheciam que tudo era do Senhor e ninguém estava entregando do que era dele, mas que
tudo o que possuíam pertencia a Deus.
Outro ponto que Paulo traz à reflexão é que só vale a pena ser igreja local se formos
capazes de nos responsabilizarmos por nossos atos a partir do nosso valor diante de Deus. O
valor que possuímos é o de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e o Espírito
Santo agora habita em nós. Não somos nada, mas o fato do Espírito de Deus habitar em nós
nos faz pessoas de muito valor. Todos nós recebemos de Deus um trabalho, um labor, algo
para fazer e, se há uma glória, então ela está no trabalho que realizamos, no fruto que nós
apresentamos. “Porque cada qual levará a sua própria carga” (Gálatas 6.5), Paulo mostra que
cada um tem um labor e o chama de fardo, pois dá trabalho. E é também por este motivo que
ele se antecede em afirmar que precisamos ajudar o nosso irmão em seu fardo. Portanto, as
pessoas devem se ajudar mutuamente no trabalho que cada um tem.
O Apóstolo Paulo também considera que só tem sentido ser igreja uma comunidade
que reconhece uma autoridade espiritual, submete-se a ela e a valoriza como um presente de
Deus. “E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui”
(Gálatas 6.6), o que revela que não vale a pena existir quanto igreja se não tem alguém dentro
dela em que se entende ser um presente de Deus para a vida de todos. Quando estamos
diante de uma liderança espiritual que não reconhecemos como bênção de Deus a nós, Paulo
diz que estamos perdendo tempo nos submetendo a ela, pois os cristãos precisam estar no

nível de olhar para os líderes e entender que foi Deus quem os colocou para serem portas de
bênção para nós. Afinal, este é o papel do líder.
Paulo reforça que quando temos sobre nossas vidas alguém de quem recebemos
instrução, então devemos repartir com esse alguém as coisas boas que temos.
“Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso
também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção; mas o que
semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna” (Gálatas 6.7-8). Aqui o autor da carta aos
Gálatas também salienta que a igreja deve ser uma comunidade que se entrega como parceira
de Deus na construção da história. A nossa história pessoal é uma linha que estamos traçando
e o Apóstolo Paulo revela que como comunidade, só vale a pena existir, se nós estivermos
dispostos a escrever o futuro com Deus. É preciso pensar no que está semeando hoje, pois
com certeza, é isso que irá colher um dia. E o que nós queremos semear? Pois a vida é cheia de
atitudes que tomamos dia a dia. Paulo diz que não vale a pena se não formos colaboradores
com Deus para escrevermos o futuro.
Uma comunidade, também, só vale a pena se não formos imediatistas. Nos versículos
9 e 10, o Apóstolo Paulo diz que numa comunidade cristã precisamos entender que as coisas
não acontecem na velocidade que nós desejamos que aconteçam. Não estamos fazendo
investimentos somente a curto prazo, como também a médio e longo prazo, pois as coisas
levam tempo para acontecer. Não podemos parar de fazer o bem, trabalhar e insistir nisso
para que o bem que estamos fazendo dia a dia construa algo. Hoje não se faz nada que seja
sustentável se não for com a ação do tempo, construindo a medida de cada dia. Portanto,
todos os dias, ao nos levantarmos, devemos estar desafiados a fazermos o bem, olhando para
frente, para o futuro, que hoje estamos semeando valores, conceitos, e que serão vistos com o
tempo, nas nossas vidas e nas vidas dos nossos filhos. Vai valer a pena o nosso esforço, com
certeza!

Devocional baseada na mensagem “Os Propósitos da Fé”, pregada em 16 de setembro
de 2007, pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

6
Dia

Conveniência:
O Perigoso Caminho da Religiosidade – parte 1

Gálatas 6.11-12
“Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho!”
Gálatas 6.11

A história relata que quando Cristóvão Colombo saiu da Europa não sabia bem para
onde estava indo, quando chegou à América, não sabia onde estava e, quando retornou à
Europa, não soube dizer onde esteve ou que lugar era aquele.
Nestes dias, estudando a Carta aos Gálatas, descobrimos que esse é o grande perigo
da religiosidade. Um povo extremamente religioso é aquele que não sabe para onde está indo,
que quando chega, não sabe por que está ali e, quando sai, não sabe de onde saiu por não
estar debaixo de uma direção objetiva da parte de Deus. O Espírito de Deus nos dá uma
direção, um rumo, é objetivo e nos leva para um lugar. Nas mãos de Deus nunca seremos um
povo sem rumo, pois sempre teremos um farol, que é Cristo. Somos um povo que sabe aonde
quer chegar, queremos chegar à estatura de varão perfeito, a medida de Cristo. O cristão tem
esse entendimento, mas quando se está numa estrutura religiosa muitas vezes se perde essa
visão, vimos isso na devocional anterior. Para onde vocês gálatas estão caminhando? Será que
quando chegarem saberão discernir o lugar em que estão? Paulo tinha uma preocupação com
essa igreja por estarem tomando o caminho da religiosidade. A igreja precisa saber onde está,
pois a igreja do Senhor Jesus tem um propósito e quando chegar lá saberá o que alcançou.
Paulo inicia sua carta procurando mostrar a diferença entre a verdadeira e falsa fé, o
que é religiosidade e fé verdadeira, e aqui, quando está terminando, ele não quer deixar
nenhuma dúvida.
“Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho!” (v. 11).
Paulo quer mostrar que há algo maior para onde o Senhor está nos levando. E não deixa
nenhuma dúvida sobre o que é ter uma fé verdadeira.
Neste último capítulo, Paulo não se porta diferente, pois quer denunciar o que é
religiosidade e mostrar que religião, diferente da fé, vive por conveniência, enquanto a fé vive
de convicção. “Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se
circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de
Cristo” (v. 12).
Paulo está nos dizendo que na religião não há convicção e o que faz uma pessoa ser
religiosa são as coisas que ela pode receber. Um exemplo são os que buscam prosperidade
financeira e não uma convicção de que este é o verdadeiro evangelho, de que Jesus vai voltar,
não estando movidos pela convicção de que o que se semeia colhe, mas, sim, por que é
conveniente estar incluso no grupo, circuncida-se por todos terem se circuncidado ou se
batizar porque todos terem se batizados. Esses precisam fazer parte, já que têm alguma
pretensão, mas não por convicção de fé.

Paulo denuncia que a religião tem esse caráter conveniente. O personagem Jó é um
exemplo de convicção, enquanto tudo ruía ao seu redor ele confiava: “eu sei que o meu
redentor vive e que Ele virá ao meu encontro”. Jó não estava ali porque era conveniente, pois
não era, perdeu tudo e todos, mas a sua fé o sustentava. Paulo está dizendo que os religiosos
têm uma motivação diferente. “Querem ostentar-se na carne (...) somente para não serem
perseguidos”, ou seja, o conselho era se circuncidar para fugir das pressões. O mesmo que, fale
em línguas para sair do constrangimento, caia no espírito para não ser julgado, infelizmente
vemos ainda em nossos dias. As pessoas são assim porque o ambiente religioso favorece muito
a conveniência, mas não podemos ceder à pressão religiosa, não adianta. Paulo diz que as
coisas de Deus precisam ser no nível da convicção.

Devocional baseada na mensagem “Conveniência”, pregada em 23 de setembro de
2007, pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

7
Dia

Conveniência:
O Perigoso Caminho da Religiosidade – parte 2

Gálatas 6.13-15
“De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação”
Gálatas 6.15

A fé é inabalável, acima de todas as circunstâncias e põe a confiança na verdade a todo
preço, pois o mais importante na fé é a verdade. No entanto as pessoas se perderam, por se
moverem de acordo com suas necessidades: conveniência. E quem vive por conveniência
nunca cria raiz, já que quando vêm os confrontos, as exortações necessárias para aparar as
arestas, simplesmente muda de igreja. Esses não estão dispostos a lidar com seus problemas,
suas dificuldades e crises – pecados. Afinal, a conveniência não deixa concluir nenhum nível de
tratamento.
Muitas vezes sou chamado para orar por alguém que está hospitalizado, geralmente é
um pedido de uma ovelha sobre algum ente querido. Ao chegar observo que a pessoa está me
recebendo por conveniência e, assim, qualquer um que puder lhe trazer esperança de cura. No
leito dela encontramos a Bíblia aberta em salmos, terços, amuletos dos mais diversos, tudo e
qualquer coisa que atenda a sua necessidade. A presença de um pastor é só uma questão de
conveniência. O que acontece com o mundo religioso é que a verdade nunca é uma realidade
objetiva, mas sempre subjetiva, prática e útil. Se resolver, está bem, não importando quem
seja.
Para muitos a fé deixou de ser um conceito enraizado nas escrituras. Porém a fé não
pode ser apenas uma crendice, um amuleto. A vida com Deus, precisa estar firmada no que se
produz, na forma de se comportar (relacionamentos) e na santidade.
“Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei” (v. 13). Na religião nem tudo é
pecado, como também existem os chamados “pecadões”. E, geralmente, o que é pecadão é
aquilo que você já tirou de letra. Um exemplo: para o cara que não bebe, o que bebe está
cometendo um pecadão, e nisso irá cobrá-lo. Agora fofoca, mentira, orgulho e coisas
semelhantes não são considerados pecadões, por serem difíceis de vencer e todo mundo ter
ou cometer. Isso é típico da religião.
O que Paulo está dizendo é que a religião tem um pecado seletivo, uma vez que
algumas coisas são pecados e outras não. Imaginem que, para o judeu, circuncisão era fácil,
tanto que isso era feito no 8º dia de vida e ele nem tinha lembrança desse fato, agora
submeter um adulto, gentil, a isso era outra coisa bem diferente. Era exigir do outro o que já
foi vencido por você, não por convicção, mas por cultura religiosa. O momento, agora, era
outro, e é o que Paulo está mostrando, que as exigências estão ligadas a algo antigo, que já
não têm mais valor após a cruz.
A religião também é conveniente para quem busca poder. “... no entanto, que vocês
sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês” (v. 13b). Ao convencer alguém,
esses religiosos ainda se gloriavam por terem convencido o outro a se circuncidar. Isso é típico

da religiosidade, impor jugo, exercer poder sobre o outro. Mas na fé não é assim, pois ela quer
dar às pessoas a esperança do Reino.
Fé é uma admissão, é a consciência que se faliu, de que não existe outra opção e que
só existe uma coisa que pode mudar a própria história. A fé é específica, Jesus. A fé se
manifesta na minha vida quando reconheço que não sou nada e, se sou alguma coisa, devo a
outro, se tenho algo, não é meu e de outro. É disso que se trata o verso 14: “Quanto a mim,
que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o
mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo”. Paulo declara que a minha glória é a
cruz. É ser uma porta de bênção para outros.
A fé é também a rejeição explícita de um sistema antigo para um novo. “De nada vale
ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação” (v. 15). A questão está em
uma mudança radical, metamorfose. Deixar a natureza antiga para receber outra.
Quando completei 13 anos de idade, fui batizado, e confesso que o fiz por uma
questão religiosa, mas chegou um momento em minha vida que passei a servir a Deus com
outra disposição, pois Ele passou a ser uma convicção para mim. Deus passou a ser real,
verdadeiro, perceptível. E a minha devoção a Deus é resultado do que não posso negar, sua
bondade, ação, verdade e presença em minha vida.
Como igreja, as nossas expectativas e esperanças precisam estar firmadas na nossa
convicção de quem Deus é. O que precisamos saber é que o que temos não é uma religião,
mas um Deus, que nascemos de novo e somos uma nova criatura, com um novo coração e com
um espírito restaurado em Cristo Jesus. Que sejamos pessoas que veem o Senhor com os olhos
da fé que nos faz convictos na nossa crença.

Devocional baseada na mensagem “Conveniência”, pregada em 23 de setembro de
2007, pelo Apóstolo Agostinho Soler.

Aplicação
Comente a sua experiência com a devocional de hoje. O que Deus lhe falou e como
isso pode ser aplicado em sua vida?

