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Fruto do Espírito – Paciência (Lição I) – Gl. 5.22 
Introdução: 
 Pela graça de Deus temos aprendido sobre o fruto do Espírito, esperamos em Deus que você possa ter aprendido 
bastante, mas a seqüência  continua. Jesus quer mulheres que produzam frutos, quer mulheres de caráter transformado, 
mulheres que possa fazer a diferença, e nós fomos chamadas para isso, então aproveite, beba da água que Jesus está lhe 
dando através dos estudos, testemunhos e comunhão nas células. 
 E hoje vamos  falar sobre a paciência, uma das mais úteis virtudes do mundo, nós precisamos dela o tempo todo e 
em todo lugar. Em Provérbios 16.32 diz assim: “Melhor é o longânimo (paciente) do que o valente, e o que governa o seu 
espírito do que o que toma uma cidade”. É fato histórico de que muitas guerras foram vencidas mais na paciência do que na 
valentia, pois o paciente sabe estudar melhor as situações, analisa, reflete, age de forma pensada, arquitetada. Nós erramos 
muito por sermos afoitos, tanto erramos com o próximo como conosco e até mesmo com Deus. E, uma coisa que gostaria 
de frisar desde já, é que todas nós precisamos de paciência, mas só iremos adquiri-la quando passarmos por problemas e 
ocasiões de “angústia”, ou desespero. Um salmo que diz muito sobre a paciência é o salmo 40:1-3, leia-o. Deus se agrada 
dos que têm paciência. Na maioria dos salmos podemos perceber que os autores expressavam sua paciência escrevendo ao 
Senhor, pois paciência não é para se dizer que tem, é para mostrar no dia-a-dia, no trânsito, no casamento, com os filhos, na 
vida espiritual, nos planos, projetos, nos sonhos, etc. Viu como é importante a tal da paciência. É muito fácil parecer 
paciente quando tudo está certo, mas o que acontece quando as coisas vão de mal a pior? 
 Na Igreja, principalmente, é um lugar que requer muita paciência de nossa parte: Precisamos ter paciência com os 
novos convertidos, com os mais fracos na fé, com os projetos a longo prazo, com o discipulado, com os ministérios, com a 
obra do avivamento, enfim com tudo. Quando não sou paciente, acabo murmurando, criticando de forma destrutiva o 
trabalho dos outros, as vezes até mesmo saindo da igreja. A falta de paciência retrata uma imaturidade muito grande, jamais 
poderemos ser discípulas de excelência sem paciência (até rimou, hein?!!).  
VEJA 4 SITUAÇÕES QUE TESTAM NOSSA PACIÊNCIA 

1) Interrupções: Como você reage quando é interrompida em alguma coisa que está fazendo, tipo: ao sentar-se para 
almoçar o telefone toca; ao entrar para o banho a campainha toca; na hora da saída do trabalho aparece um serviço 
urgente; você com pressa no trânsito e uma senhora idosa parada na sua frente sem conseguir fazer o carro pegar; 
quando está fazendo algo importante e os filhos estão chamando. Até os próprios discípulos ficavam impacientes 
diante de situações como no caso das crianças em Mt. 19.13-14, não queriam que elas interrompessem a agenda do 
Senhor Jesus. Como você age quando é interrompida? Esse é o primeiro teste de paciência. 

 
2) Transtornos: A pressa hoje é a maior amiga da impaciência. Tem mulheres que quase tem um “treco” se perde a 

sua vez na fila do banco ou do ônibus, temos uma pressa incontrolável. Já aconteceu de na hora de sair aparecer 
alguém, ou o bebê quer fazer necessidades justamente naquele momento? E quando você está morrendo de pressa e 
depois de uns quinze minutos de viagem lembra que esqueceu algo importante em casa? Em Lucas 10.40 vemos a 
história de Jesus na casa de Lázaro, uma das irmãs com muita tranqüilidade estava aos seus pés aprendendo da 
Palavra, a outra muito atribulada com as ocupações do dia-a-dia e muito nervosa com a irmã que não queria 
trabalhar. Será que não somos assim também? Querendo que nada nos atrapalhe no nosso corre-corre? Os 
transtornos testam nossa paciência, faça uma força para passar no teste, afinal de contas, para quê tanta correria? 
Todas chegaremos lá. 

 
3) Irritações: Tem certas coisinhas na nossa vida que são um verdadeiro caos, nos irritam a valer, veja uma pequena 

listinha: congestionamento, conversas longas, telefonemas fora de hora, chaves em lugares escondidos, banheiros 
ocupados, colegas de trabalho, filhos na adolescência, piadinhas de amigos sobre seus defeitos físicos, etc. Faça a 
sua própria listinha. Precisamos aprender a conviver com elas, se nós não podemos muda-las, vamos mudar a nós 
mesmos, evitando assim ataques, “pitis”, estresse, enfartos, etc... Na impaciência chegamos ao cúmulo de até 
mesmo desobedecer a Deus: veja o caso de Moisés em Num 20.10-11, o povo o perturbou tanto que ele ao orar 
para a pedra sair água deu uma cajadada na pedra, isso o impediu de entrar na Terra prometida. Viu como é 
importante ter paciência. Neste caso podemos aprender com as ostras, pois um grãozinho de areia que a princípio a 
irrita, ela a transforma numa linda pérola, isso é o sentido de termos paciência como fruto do Espírito. 

 
4) Inatividade: Uma das coisas mais difíceis para a mulher é esperar, não suportamos ficar em filas, esperando nos 

consultórios médicos, no supermercado ou até mesmo em repouso sob orientação médica(affii). Fizeram algumas 
contas e concluíram que aqueles que dirigem passam pelo menos seis meses sentados esperando os sinais de 
trânsito abrirem, e se o que está em primeiro na fila do sinal não se mexer em 2 segundos após o sinal aberto leva 
uma buzinada no ouvido. Observe as pessoas esperando elevadores, elas se mexem, se balançam, olham tudo, 
ficam apertando o botão um monte de vezes, simplesmente porque não agüentam ficar paradas esperando, precisam 
fazer alguma coisa para dizer que estão no controle. Veja o que a Bíblia diz: Jó 14.14: “ Eu, porém esperarei por 
melhores dias, até que minhas lutas acabem”. Veja também em Pv. 19.2: “ Não é bom se apressar e errar o 
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caminho”. Não tenha enfermidades da pressa, 90% das pessoas que tem ataque cardíaco são pessoas apressadas, 
impacientes. Se prepare passaremos por esses “testes” rsrsrsrs 
 
Precisamos sim ser corajosas e ter atitude, mas precisamos depositar em Deus nossa fé e esperar com paciência 
para agir na hora certa. 
Podemos aprender isto com Jael mulher corajosa ,sábia e paciente . Juízes 4:21,22 
 
 
 
Jael não era uma mulher violenta, mas ela sabia quem estava hospedado na sua casa: um homem de guerra que 
estava lutando contra Israel. 
Ela não se importou com a brutalidade do seu ato ou da possível cena de horror que causaria, mas queria terminar 
com aquela guerra e, de alguma forma, ajudar o povo de Deus. 
Além de corajosa, Jael foi sábia e paciente, pois esperou o momento certo para atacar o inimigo. Por ser um 
homem de guerra, provavelmente ela não ganharia na luta com espada ou corporal, mas esperou ele chegar na sua 
fraqueza, para atacá-lo e resolver um problema. 
Não adianta ser somente corajosa ou somente sábia, pois você pode agir impetuosamente, mas na hora errada, ou 
saber quando e como fazer, mas não ter coragem de ir até o fim. 
Que você consiga equilibrar essas duas características na sua vida, para que não faça nada de errado no auge da sua 
impaciência, e para que tenha coragem de tomar a atitude certa, na hora certa. 
 

Vale a pena esperar em Deus, o horário de Deus é perfeito, Ele não vai seguir nossa agenda. Fique com a palavra do 
Salmista no cap. 37.7: “Descansa no Senhor e espera nEle”. A paciência é a evidência da nossa fé. Que Jesus produza 
em você a paciência. Deus te abençoe!!! 

 
  
 
 
 
 
 


