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Fruto do Espírito: Bondad
 “O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, 

amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio” 
Gálatas 5:22–23 (NVI).

“Seja Bonzinho, Carlinhos!”
“Por favor, seja bonzinho,” disse a mãe de Carlinhos 

enquanto saia apressada porta afora.
Deu um branco em Carlinhos. O que ela queria dizer com 

“bonzinho”? Ele imaginou que não deveria comer o biscoito 
de chocolate que estava em cima do balcão da cozinha, e 
talvez quisesse dizer também que não deveria passar a tarde 
toda jogando A Lenda do Tatu II. Provavelmente queria dizer 
que era para ele não se meter em encrenca.

Ser bonzinho não parece nada divertido, pensou. Mas, 
peraí! Talvez “ser bonzinho” signifique RESGATAR ALGUÉM, 
ou FAZER O DIA DE ALGUÉM!

Carlinhos correu para a garagem e começou a pegar 
um monte de coisa que talvez fossem úteis para o seu 
ato heróico.
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Ele pegou as luvas de 
jardinagem da mãe, “Ora, não 
são tão maneiras como as luvas 
do Batman—mas pelo menos são 
luvas.”

Ele então sentou-se esperando 
para fazer o bem. Carlinhos 
cansou de esperar. Passaram-
se duas horas, quando então 
sua mãe voltou para casa. Ele 
ainda estava esperando para tirar 
alguém de um poço ou de uma 
árvore alta.

“Você teve um bom dia?” 
perguntou a mãe.

Carlinhos resmungou.
"Tentei me comportar mas é 

tão difícil!"



9DEVOCIONAL ENERGIZANTE

Já lhe disseram alguma vez para “ser 
bonzinho”? 
Você provavelmente pensou que 
significava não fazer um monte de coisas. 
Como não implicar com as formigas, ou 
não deixar o quarto uma bagunça, ou 
não jogar no computador antes de fazer 
o dever de casa. Mas ser bom não se 
trata do que você NÃO deveria fazer. 
Tampouco significa ser um superherói. E 
simplesmente não é nada rígido que deixa 
de fora tudo a diversão.
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Em Gálatas 5:22–23 vemos 
que “bondade” é um fruto 
do Espírito de Jesus em 
sua vida. A palavra grega que 
Paulo usou neste versículo é 
agathosune, que significa retidão 
de coração e vida, bondade e 
gentileza. Paulo também disse, 
“Sei que nada de bom habita em 
mim, isto é, em minha carne. 
Porque tenho o desejo de fazer 
o que é bom, mas não consigo 

realizá-lo” (Romanos 7:18 
NVI). Tanto Paulo como 
Carlinhos queriam fazer 
o bem, mas descobriram 
que é muito difícil 
sermos bonzinhos por 

nós mesmos. Por isso que a 
“bondade” deve ser um dom do 
Espírito de Deus operando em 
nós. 
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A Bíblia nos diz que Deus é bom.
 “Bondade” é um dos atributos ou características que 
as pessoas usam quando descrevem a natureza de 
Deus. Aqui estão alguns versículos da Bíblia que 
falam sobre a bondade de Deus:

·	 Provem, e vejam como o Senhor é bom. Como é 
feliz o homem que nele se refugia! (Salmo 34:8 
NIV).

·	 Os leões podem passar necessidade e fome, 
mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. 
(Samo 34:10 NVI).

·	 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, 
descendo do Pai das luzes, que não muda como 
sombras inconstantes. (Tiago 1:17 NVI).

·	 Rendam graças ao Senhor, pois ele é bom; o seu 
amor dura para sempre! (1 Crônicas 16:34 NVI).

·	 “Porque sou eu que conheço os planos que tenho 
para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los 
prosperar e não de lhes causar dano, planos de 
dar-lhes esperança e um futuro.” (Jeremias 29:11 
NVI).
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O Rei Davi também falou muito sobre a 
bondade de Deus no Salmo 23. Nesse 
Salmo, notamos que cada versículo é uma 

promessa das boas maneiras com 
que Deus cuida de nós. 

Davi termina o Salmo dizendo, 
“Sei que a bondade e a fidelidade 
me acompanharão todos os dias 
da minha vida, e voltarei à casa 
do Senhor enquanto eu viver. 
(Salmo 23:6 NVI).

Entendemos com a Bíblia 
que tudo de maravilhoso 
que Deus faz na nossa  
vida—o amor, promessas, 
proteção, e Seus cuidados—é a 
bondade de Deus para conosco. 
Bondade, o fruto do Espírito, 
vem de cima, e não de nós. 
Contudo, quando o Espírito de 
Deus vive em nós, podemos 
ser um reflexo da bondade de 
Deus através de nossas ações 
e ao vivermos de acordo com a 
Palavra de Deus.
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Como cristianos, una manera de demostrar agradecimiento a Dios por Su bondad para 
con nosotros es a través de nuestras acciones y palabras amables, a través de nuestro 
buen comportamiento. Jesus disse, “Deixe a sua luz brilhar diante dos homens para que vejam 
as suas boa sobras e glorifiquem a seu pai que está nos céus” (Mateus 5:16).

O “fruto do Espírito” 
bondade procede da 
bondade de Deus em 
nós, e como Deus é bom 
para nós devemos fazer o 
melhor que pudermos para 
repassar as maravilhas da 
bondade de Deus aos outros 
em tudo o que fazemos ou 
dizemos.
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Resumindo: Podemos demonstrar 
nossa gratidão pela bondade de 
Deus sendo gentis e atenciosos 
com os outros, mostrando-lhes 
assim a bondade de Deus. 

Memorize: Sei que a bondade e 
a fidelidade me acompanharão 
todos os dias da minha vida, e 
voltarei à casa do Senhor enquanto 
eu viver. (Salmo 23:6 NVI).

Ação: Leia e medite no Salmo 
23. Pause depois de cada 
versículo e pense de que 
maneiras Deus tem sido bom 
para você, conforme descrito 
neste versículo. Faça uma lista 
das coisas que lhe vier à cabeça, 
ou até mesmo um desenho 
relacionado ao que a bondade 
de Deus, segundo descrito neste 
versículo, o faz lembrar.


