
Os primeiros frutos do Espírito Santo 

(na lista de S.Paulo – cfr Gal.5,22s):

AMOR, ALEGRIA, PAZ, PACIÊNCIA

As datas serão estas (5ªs feiras, às 18h):

22 Out - 3 Dez - 18 Fev - 22 Abril





ORAÇÃO (Patriarca Atenágoras)

Sem o Espírito Santo: 
Deus está longe, Cristo permanece no passado,

o Evangelho é letra morta, a Igreja é uma simples organização, 
a autoridade é uma dominação, a missão é propaganda, 

o culto é uma velharia e o agir cristão uma obra de escravos.

Mas, no Espírito Santo: 
o cosmos é enobrecido pela geração do Reino, 

o homem está em combate contra a carne, 
Cristo ressuscitado torna-se presente, o Evangelho se faz poder e vida, 

a Igreja realiza a comunhão trinitária, 
a autoridade se transforma em serviço que liberta, 

a missão é um Pentecostes, a liturgia é memorial e antecipação, 
o agir humano é deificado.



Espírito Santo Consolador,
concedei-me o dom da fortaleza.

Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia,
os tormentos das perseguições e as insídias do maligno.
Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais,

para que eu seja sinal de Teu amor e bondade.
Espírito Santo de Luz,

concedei-me o dom da sabedoria.
Que eu tenha o discernimento necessário

para distinguir o mal do bem,
a mentira da verdade, a guerra da paz.

Que Tua santa sabedoria ilumine
os espaços confusos de minha alma.

Espírito Santo Paráclito,
concedei-me o dom do entendimento,
para que eu compreenda corretamente

a vontade do Pai Celestial para minha vida.
Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz.

Que eu compreenda, com todo meu ser,
o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade.



I – Os DONS e FRUTOS do 
ESPÍRITO SANTO

- e o Primeiro Fruto: o AMOR



O Novo Testamento fala-nos do Espírito Santo através 
de muitas imagens:

- É comparado a uma pomba (no baptismo de Jesus)

- É comparado ao vento (por Jesus, na conversa com 
Nicodemos, e também no Pentecostes)

- É comparado ao fogo (as línguas de fogo sobre a 
cabeça dos apóstolos no Pentecostes)



O Espírito Santo habita em nós como num templo:

«Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu 
Espírito habita em vós?» (I Cor.3,16)

«Acaso, não sabeis que o vosso corpo é templo do 
Espírito Santo, que está em vós?» (I Cor.6,19)



… possíveis metáforas de hoje …

•A bateria dum telemóvel

•O combustível de uma viatura

•A pilha de um relógio ou de um brinquedo



ESPÍRITO SANTO…

•Pomba que apela à simplicidade

•Vento que desafia a nascer de novo

• Fogo que convida à purificação e ao zelo

NUMA PALAVRA, ESPÍRITO SANTO QUE PEDE

CONVERSÃO

RUMO À SANTIDADE



REFERÊNCIA BÍBLICA dos DONS e FRUTOS
do ESPÍRITO SANTO

Os DONS – Is.11,1-2 : «Brotará um rebento do tronco de Jessé, e um 
renovo brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito do 

Senhor: espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de 
conselho e de fortaleza, espírito de ciência e piedade, espírito de 

temor do Senhor.»

Os FRUTOS – Gal.5,22s : «Por seu lado, é este o fruto do Espírito: 
amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, 

mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei.»



O PRIMEIRO FRUTO : O AMOR

Jo.15,9-14

«Assim como o Pai me tem amor, assim Eu vos amo a vós. Permanecei no 
meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no 
meu amor, assim como Eu, que tenho guardado os mandamentos do 

meu Pai, também permaneço no seu amor. Manifestei-vos estas coisas, 
para que esteja em vós a minha alegria, e a vossa alegria seja completa. 

É este o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como Eu vos 
amei. Ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus 

amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que Eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o 

seu senhor; mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer 
tudo o que ouvi ao meu Pai.»



«AMAI-VOS COMO EU VOS AMEI»

O AMOR DE JESUS…

…e alguns dos NOSSOS AMORES MUNDANOS 
(interesseiros, possessivos, comerciais…)



Jo.15,11 - Há uma relação intrínseca entre amor e alegria

O amor e a alegria, juntos, possibilitam a FELICIDADE !

Deus quer, de facto, a nossa felicidade e alegria. 

Para isso fomos criados. 

O caminho para lá chegar é viver no amor!



Jo.15,14-15 : Há uma relação intrínseca entre amor–alegria e 
AMIZADE 

Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando… 
Já não vos chamo servos, mas amigos…

O Papa Bento XVI, na Encíclica ‘Deus caritas est’, destacou 3 níveis 
na vivência do amor/caridade: 

AMOR – EROS 

AMOR – FILIA 

AMOR – ÁGAPE 



O amor nas nossas vidas

•Amor – eros : a festa

•Amor – filia : a amizade solidária

•Amor – ágape : o amor oblativo, em serviço



E sem esquecer a FIDELIDADE
- também fruto do Espírito santo

A fidelidade é o viver o amor no tempo,

é o alimentar o amor ao longo do tempo!


