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Fruto do Espírito – Bondade  – Gl. 5.22 
Introdução: 
 Como você definiria a palavra bom? É uma palavra que usamos muito, falamos de boa comida, 
bom tempo, boa reputação etc... A palavra é utilizada de diversas maneiras, nos dicionários elas têm 
diversos significados, assim como nas línguas originais da Bíblia que são grego e hebraico. A Bíblia tem 
muito a dizer a respeito dessa palavra, ela aparece centenas de vezes nos textos sagrados. Nós 
comumente ouvimos as pessoas brincando assim: “-Fulano é um vida boa.” Mas o que realmente é uma 
vida boa? 

Desenvolvimento: 

  Algumas mulheres acham que vida boa significa ter boa aparência. Um corpão sarado, 
bronzeado, torneado, belos cabelos, lipoaspiração, proporcionam uma boa aparência. Mas isso é 
relativo, pois não existe um padrão universal, haja vista como achamos esquisitas algumas modelos, não 
conseguimos entender como elas fazem tanto sucesso com roupas tão estranhas, pois nunca vemos 
ninguém usando aquilo. Então o que parece bonito para você, pode ser feio para mim e vice-versa, ter 
boa aparência significa coisas diferentes para cada pessoa; 

 Há mulheres que pensam que vida boa é sentir-se bem. Gastam tudo que tem, para coisas até 
estranhas, mas o importante e se sentir bem, seu padrão de vida é: Se eu me sentir bem então eu faço. 
Esse tipo  de mulher busca o prazer a qualquer custo, ainda que seja na droga, bebida, prostituição, etc. 
Isso é muito perigoso, pois a vida não está presa a sentimentos bons, até mesmo os sentimentos ruins 
nos fazem crescer como pessoas. 

 Algumas ainda pensam que vida boa significa possuir coisas. Compram, tentam conseguir tudo, e 
daí acham que têm uma vida boa. É interessante notarmos que somos bombardeadas a todos os instantes 
para o consumo, haja vista quantos comerciais podemos ver em um só dia, ainda mais das casas Bahia, 
algumas são “dizimistas” fiéis nessa loja. Para essas mulheres o objetivo único da vida é ganhar dinheiro 
e gasta-lo. 

 A Bíblia apresenta um quadro radicalmente diferente disso tudo, Deus em sua Palavra diz que a 
boa vida não se fundamenta na boa aparência, ou em sentir-se bem ou em ter coisas. O Senhor nos diz 
que a boa vida é uma vida cheia de bondade. 

 Mas o que é bondade? Em Gênesis 1 no relato da criação de todas as coisas, quando Deus viu 
tudo que criou ele disse que era bom, porque cumpriu o propósito para o qual foi criado. Bondade é isso: 
cumprir o propósito para o qual foi criado, significa ser o que Deus queria  que fosse. 

 Deus nos fez mulher com um propósito, quando estamos dentro deste propósito nos sentiremos 
bem, nossa vida tornar-se-á muito mais significativa, pois estaremos cumprindo o propósito para o qual 
fomos criadas. 

 Mas afinal qual foi o propósito para o qual fomos criados, qual é a coisa boa para a qual Deus fez 
você e eu? 

 Efésios 2.10: “Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus 
preparou para que andássemos nelas.” Não somos salvos por meio das boas obras, somos salvos para 
as boas obras. O estilo de vida da mulher cristã deve ser um estilo de vida de bondade. Agora, que tipo 
de benefícios esse estilo de vida me trará? Uma auto-estima saudável. Quando praticamos a bondade, 
fazemos o que Deus preparou para que fizéssemos, essa satisfação não há nada no mundo que pague ou 
compre, ela é muito profunda. A auto estima não vem da sua aparência, pois um dia ela passa, não vem 
do seu sentir-se bem, pois um dia você pode se sentir mal, a auto-estima não vem do que temos, pois 
pode ser que um dia não tenhamos tanta coisa para ser feliz e mesmo assim estaremos em auto-estima. A 
auto-estima duradoura resulta de fazer o que é bom e ser bom, esse é o propósito para o qual Deus nos 
criou.  
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Não somos naturalmente bons: Não faz parte de nossa natureza o ser bom, todas nascemos 
com uma inclinação para o egoísmo, temos quatro bases para isso: 

1) Em Is 53.6 diz que cada um quer fazer a própria vontade, quer andar nos próprios 
caminhos e ser o seu próprio Deus, Só Deus é por natureza bom (Mc 10.18). A Bíblia diz 
que todos pecamos e precisamos da glória de Deus (Rm 3.23). A bondade não está 
inerente a homem; 

2) Os fatos históricos nos mostram que a bondade está muito longe de muitos homens que a 
fizeram, pois os registros nos mostram verdadeiras atrocidades e desumanidades do 
homem para com o próprio homem. Ainda há guerras, crimes, violência e preconceito, 
isso porque a raiz dos problemas continua presente em nós; 

3) Veja o exemplo de nossos filhos, não ensinamos coisas erradas para eles, mesmo assim 
eles aprendem isso naturalmente. Infelizmente temos uma tendência inata de fazer o mal; 

4) Quando conhecemos o nosso próprio coração veremos também que temos que lutar 
conosco mesma para sermos bons, às vezes até tentamos ser bons, mas sempre aparece a 
inclinação para as coisas ruins. Agora mesmo que você está estudando sobre bondade, será 
que no seu coração não passa a  idéia de que tudo isso é só teoria, que não tem condições 
de nos dias de hoje alguém ser bom de verdade? Pois é, infelizmente o inimigo tem 
conseguido ludibriar até mesmo muitas pessoas dentro das igrejas que se convertem, mas 
não permitem que Deus as use na Bondade. A Bíblia também não abafa nossa luta 
constante entre ser bom fazendo o que presta e ser ruim fazendo o que não presta, isso é 
verdadeiramente uma batalha, o apóstolo Paulo entendeu e explicou muito bem isso em 
Romanos cap. 7 onde diz que o bem que queremos fazer não conseguimos, mas o mal a 
todo instante estamos inclinadas a realiza-lo. Só conseguiremos vencer esta batalha com a 
presença do Espírito Santo em nós, pois bondade faz parte do fruto do Espírito, somente 
com Ele conseguiremos. 

Nossa bondade é dom de Deus: 
 Deus não nos salvou por causa da nossa bondade, mas por causa da bondade e 
misericórdia dEle. Nossa bondade é dom de Deus, não conseguiremos trabalhar por ela, não 
conseguiremos merece-la, é Deus quem nos declara bons, a isso chamamos de justificação, Deus 
diz que estamos bem por causa do que  Jesus Cristo fez por nós. Quando confiamos em Cristo, 
Ele nos dá uma nova natureza, é como começar tudo de novo, por isso falamos que nascemos de 
novo. Deus então nos dá o desejo de sermos bons, Ele opera em nós tanto o querer como o 
executar (Fl 2.13). Deus dá o desejo e o poder de fazer o que é certo e bom. O Senhor trabalha de 
dentro para fora, não o inverso, Sendo cristã tenho um novo poder e um novo desejo de fazer o 
bem, Deus resolveu o problema da minha velha natureza dando-me uma nova natureza cristã.  
 Romanos 16:3,4   
Saudai a Priscila e a Áqüila, meus cooperadores em Cristo Jesus, 
Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças; o que não só eu lhes agradeço, mas 
também todas as igrejas dos gentios. 
Vejamos o chamado de Priscila: Priscila é um exemplo de bondade. Ela trabalhava junto com 
seu marido Áquila para espalhar a palavra de Deus. Eles eram amigos de Paulo e fundaram uma 
igreja em sua casa. Priscila cumpria o seu propósito na terra,cooperava com a obra de Deus em 
todos os sentidos.          
 VAMOS CUMPRIR O NOSSO PROPÓSITO!!!!! ISSO É BONDADE! 
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