
O QUARTO FRUTO DO
ESPÍRITO SANTO: PACIÊNCIA



Expressões populares, correntes, sobre a 
PACIÊNCIA 

«Paciência, não há nada a fazer…»

«Há que ter paciência…»

«Olhe, tenha paciência…»

«É preciso muita paciência para o aturar…»

Nestas expressões, PACIÊNCIA tem um sentido negativo, 
é sinónimo de desistência, derrotismo, passividade…
Ora bem: se ‘Paciência’ é um atributo divino e é um 

fruto do Espírito Santo, então tem de ser entendido de 
forma positiva, como algo de importante a cultivar!



REFERÊNCIA BÍBLICA 
dos FRUTOS do ESPÍRITO SANTO

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.»



A Paciência a que somos desafiados, fundamenta-se na 
infinita PACIÊNCIA DE DEUS.

Os salmos sempre repetem que Deus é paciente, lento 
para a cólera, rico em piedade e leal…! 

Deus sempre espera a conversão do pecador, por isso é 
paciente para com todos os seres humanos, pecadores.

E mesmo se os homens merecem castigo, e ele está 
pronto a realizar-se (como em Sodoma e Gomorra ou em 
Nínive, no AT, ou como no caso da figueira estéril, no NT), 

Deus acaba por ser paciente e esperar pela conversão.



A explicitação de S.Paulo sobre a PACIÊNCIA

Afinal, Deus é paciente porque ama:

«Quem ama é paciente e bondoso» (I Cor.13,1)

A paciência é possível pelo Espírito Santo que nos habita:

«Também nos gloriamos nas tribulações; sabendo que a 
tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e 
a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, 

porquanto o amor de Deus está derramado em nossos 
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado» (Rom. 5,3-5)



E ASSIM PASSAMOS DA PACIÊNCIA DE DEUS

PARA A NOSSA PACIÊNCIA DE HUMANOS



A PACIÊNCIA É UMA OBRA DE MISERICÓRDIA

É a 6ª das obras espirituais:

«Sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo»

«Suportar com paciência as pessoas molestas»

Porque o  OUTRO precisa de ser escutado, 

porque ao OUTRO é devida a oportunidade de mudar.



Mas a PACIÊNCIA não é apenas para ser vivida 
relativamente aos outros!

Há que ter PACIÊNCIA consigo mesmo e… com Deus!

CONNOSCO PRÓPRIOS - para aceitar as nossas imperfeições, 
limitações, pecados, deixando que Deus bondosamente nos 

compreenda, perdoe e trabalhe dentro de nós!

COM DEUS… - para aceitar as contrariedades da vida (doenças, 
injustiças, tristezas…) que, não sendo castigos de Deus, nos 

convidam a pacientemente fazer confiança em Deus e, mesmo na 
obscuridade, fazer como Jesus: «Pai, nas tuas mãos entrego o 

meu espírito»



A Paciência connosco

•Aceitarmo-nos como somos

•Deus quer-nos e gosta de nós como somos

•Humildemente, reconhecemos o nosso pecado, 
mas deixemos que Deus nos perdoe e não nos 
castiguemos ou dêmos penitências a nós 
mesmos… Temos de nos perdoar a nós próprios!



«Estou convencido que amadurecer na própria fé
também implica aceitar e suportar momentos – e, por
vezes, até longos períodos – em que Deus se mantém
afastado ou parece ter-se escondido. O que é óbvio e
demonstrável não requer a fé. Nós não precisamos ter fé,
quando confrontados com certezas inabaláveis, acessíveis
às nossas capacidades de razão, de imaginação ou de
experiência sensorial. Precisamos da fé, precisamente,
naqueles momentos crepusculares em que as nossas vidas
e o mundo estão cheios de incerteza, durante a fria noite do
silêncio de Deus. E a sua função não é trocar a nossa sede
por certeza e segurança, mas ensinar-nos a viver com o
mistério.»



«A fé e a esperança são expressões da nossa
paciência, precisamente nesses momentos – e o
amor também o é. O amor sem paciência não é
verdadeiro amor. A fé – tal como o amor – está
inseparavelmente ligada à confiança e à fidelidade. E
a confiança e a fidelidade provam-se pela paciência».

«Fé, esperança e amor são três aspetos da
nossa paciência com Deus; são três formas de
reconciliação com a experiência do ocultamento de
Deus. Oferecem, por isso, um caminho claramente
diferente tanto do ateísmo como da ‘crença fácil’».



A paciência, afinal, é a possibilidade 
que o Espírito Santo nos dá de 

vivermos serenos e em paz, sem 
revolta desestabilizadora e 

quebradora da harmonia connosco, 
com os outros, com Deus!



E a paciência é possível, afinal,

se nos abandonarmos em Deus…

 FAÇA-SE A TUA VONTADE, Ó PAI

 IN MANUS TUAS PATER

COMMENDO SPIRITUM MEUM !



ORAÇÃO (S.Tomás de Aquino)

Ó Espírito Santo, Amor do Pai e do Filho,
Inspirai-me sempre

o que devo pensar, o que devo dizer.
O que devo calar, o que devo escrever, como devo agir.

O que devo fazer para obter a Vossa Glória,
o bem das almas e a minha própria santificação.

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e sempre. Ámen.


