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Fruto do Espírito – Benignidade  – Gl. 5.22 
Introdução: 
Daremos seqüência ao nosso estudo sobre o fruto do Espírito, já vimos sobre o amor, a alegria, a paz e a paciência. Agora 
chegou o momento de analisarmos este próximo gomo do fruto do Espírito que é a benignidade. 

Desenvolvimento: 

Vamos ler em Colossenses 3.12: “Portanto revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de 
longanimidade”. Neste texto, a palavra revestir-se, no grego, significa literalmente “vestir”. O apóstolo Paulo está 
ensinando que nós precisamos não apenas vestir-se físicamente, mas o emocional e espiritualmente todos  os dias. Quando 
nós acordamos de manhã, decidimos que roupa vestir, assim também deve ser em nossas emoções e no nosso espírito: “que 
tipo de atitudes terei hoje?”. A benignidade é uma decisão de nossa parte, é uma escolha, é algo que podemos escolher para 
vestir todos os dias. 
Benignidade quer dizer o “amor em ação”, é algo para se fazer, é expressão prática de amor, é coisa para nós exercitarmos. 
Benignidade deve ser visível e ativa, não apenas emocional. 
A benignidade é, em outras palavras, a gentileza que devemos ter para com o nosso próximo, agora, é interessante que nem 
todas as pessoas estão acostumadas a receber gentilezas, logo pensam que a gente está interessado em alguma coisa, não é 
assim que acontece? Se estamos na rua e alguém é gentil conosco, logo pensamos: - se não é um assaltante é alguém 
querendo vender algo para nós, não é verdade??   Ou ainda encontramos aqueles que se aproveitam de nossa gentileza: “-
Ah, encontrei um boba, vou me aproveitar dela.” 
Mas então porque devemos ser gentis? Porque a Bíblia nos ensina assim, isso veio de Deus, em Ef. 2.8 nos diz que pela 
Graça de Deus fomos salvos, isso é benignidade, é gentileza, então você e eu vamos para o céu por pura gentileza de Deus, 
devemos ser benignas porque Deus foi, é, e sempre será benigno conosco. Haja vista que o contrário desta palavra 
“benignidade” é “malignidade”, eu creio que como cristãs não queremos ter esta característica em nossas vidas, ninguém 
quer ser maligno, quer ??? 
Nós sempre queremos que os outros sejam gentis conosco, como mulheres queremos sempre ser tratadas com gentileza, 
então aí está mais um motivo para sermos gentis, pois Jesus ensinou assim: “Portanto, tudo o que vós quereis que os 
homens vos façam, fazei-o vós também a eles.” Mt. 7.12. Se formos rudes com as pessoas elas também serão conosco, é a 
lei da colheita segundo a semeadura, tudo que eu plantar, isso vou colher. Como poderemos nos tornar mais gentis? 
O que significa ser gentil? 
1) Seja sensível: 

A pessoas gentil é sensível aos outros, precisa estar consciente às necessidades dos outros, precisa estar atenta a isso. Veja 
isso em Filipenses 2.4 : “Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros”. Viu como a 
Bíblia caminha em direção contrária ao que a sociedade e este mundo pervertido nos ensinam? 

A delicadeza, gentileza sempre começa com a atenção orientada para a necessidade e os sofrimentos dos outros. Nós 
podemos perceber muito a falta disso na família, passado os tempos, ficam calejados e perdem a sensibilidade de uns para 
com o outros. Nós sempre estamos precisando da delicadeza, gentileza de alguém, então seja gentil com alguém ainda esta 
semana para você ver como você mesmo se sentirá muito bem. Normalmente pensamos que gentileza e delicadeza é coisa 
de mulher fraca e tolas, mas não é não ! Podemos ser gentis sem ser tolas. 

2) Dê apoio 

Uma outra característica que as pessoas benignas apresentam é o apoio. Estamos  falando de edificar as pessoas e nunca 
acabar com elas. Precisamos vigiar no que dizemos as pessoas, vigiar na forma que falamos com as pessoas. Em Pv. 15.4 
aprendemos assim: “As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam as pessoas”. (BLH) A 
bíblia também ensina que morte e vida estão no poder da língua, podemos destruir uma pessoa com aquilo que vamos dizer 
a ela, portanto edifique as pessoas com suas palavras, com seu modo de falar, então dê apoio moral às pessoas, encoraje, dê 
uma força. 

Em provérbios 10.23 aprendemos o seguinte: “As pessoas  direitas sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão 
sempre ofendendo os outros”. As vezes temos o péssimo costume de “jogar na cara” das pessoas as suas fraquezas, suas 
debilidades, as vezes o fazemos até brincando mas fazemos e gostamos disso (misericórdia!!!). Só Jesus mesmo para ter 
misericórdia de nossas vidas. A mulher gentil, a benigna faz o possível para não deixar ninguém embaraçado. 

Reflita então: até que ponto você dá apoio aos outros com suas palavras? Você os encoraja ou os desanima com suas 
palavras? Você os edifica ou os derruba? ? Elogia ou só resmunga? 

Palavras benignas podem reconstruir pontes em relacionamentos quebrados, a Mulher Cristã deve falar com delicadeza, 
mesmo quando tem oportunidade de se vingar, de maltratar ou de devolver com a mesma moeda. 
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3) Sinta com as pessoas:  A isso damos o nome de compaixão, se quisermos ser gentis precisamos ser solidários. Pessoas 
ficam felizes quando sofremos com elas. Junto com as pessoas em meio aos seus sofrimentos, às vezes não sabemos nem 
mesmo o que dizer, mas não é para dizer nada mesmo, apenas apóie, mostre para a pessoa que ela pode contar com você 
neste momento difícil.  
Às vezes um simples toque no ombro pode significar mais do que muitas ações, um simples aperto de mão dirá muita coisa 
à pessoa que está sofrendo, aprendemos isso em Romanos 12.15: “Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que 
choram”. As vezes pensamos que temos que demonstrar força e não chorar ou demonstrar sentimentos, mas o que 
aprendemos na vida é que os fortes devem ser fortes o suficiente para demonstrar solidariedade. Em 2 Tm 2.24 aprendemos 
que benignidade é uma marca de liderança espiritual. Essas gentilezas começam até mesmo dentro de casa com a família: 
há quanto tempo você não faz uma gentileza ao seu pai, sua mãe, seus irmãos sem que eles peçam? Reflita nisso!!!! Como 
você tem apoiado  os seus diante de dificuldades que eles tem passado? Você ignora? Diz que não é nada? Diz: “Isso 
passa!!”? Isso não é o correto. Sinta com eles, dê atenção, pare com a correria um pouquinho, sente para ouvir, isso é muito 
importante para quem está falando. 
4) Seja sincera: Uma mulher benigna também é sincera, as vezes gentileza significa sinceridade, em outras ocasiões pode 
significar atitudes, dizer a verdade, ser franco, em Pv. 27.6 aprendemos o seguinte: “ O amigo quer o nosso bem, mesmo 
quando nos fere.” (BLH). Uma verdadeira amiga diz: “você fez algo muito errado”; ou “você precisa mudar”; É claro que 
isso tem um jeito e a hora certa para falar. Nem todas as verdades são para serem ditas de qualquer maneira ou em qualquer 
lugar. Podemos aprender isso com os médicos: imagine se o médico identifica um problema sério em você e lhe diz: “ah, 
isso não é nada, vai passar.” Não seria melhor ele dizer; “você precisa passar por uma cirurgia e um tratamento”; veja, o 
médico foi gentil, pois foi sincero. Nós as vezes temos que ferir as pessoas para curá-las, mas isso com muito 
discernimento de Deus. As vezes costumamos achar que delicadeza é algo adocicado, mas até mesmo o amor precisa ser 
firme. 
Mas como saber se devo ser sincero e confrontar a pessoa? Pergunte-se: “Estou realmente interessado no bem-estar dessa 
pessoa? Ou estou fazendo isso por meus caprichos?” faça isso, ajude as pessoas, seja gentil. 
 
Vejamos aqui uma mulher BENIGNA: 
Maria Madalena foi uma seguidora de Jesus. Ela ajudava a sustentar Jesus durante seu ministério. Maria Madalena ficou 
conhecida por ser a primeira pessoa que viu Jesus depois que ressuscitou. Isso por que ela fazia a gentileza de ir cuidar 
do corpo de Jesus. 
Jesus se dedicou a tempo inteiro ao seu ministério. Ele não tinha outro emprego, que lhe desse dinheiro. Ele e os apóstolos 
viviam das ofertas de outros seguidores. Muita ajuda financeira veio de mulheres de posses, entre as quais Maria 
Madalena, de quem Jesus tinha expulsado sete demônios (Lucas 8:1-3). 
Ela não era santa , mas sua benignidade a colocou na história . 
 
Maria Madalena, junto com outras mulheres, seguia Jesus por onde ele ia para pregar. Ela estava presente quando ele foi 
crucificado, chorou sua morte e viu onde ele foi sepultado (Marcos 15:40-41). No domingo, Maria Madalena foi uma das 
mulheres que foi para o túmulo para ungir o corpo de Jesus. 
 
SEJA BENIGNA !!!!! 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 


