


Fruto do 
Espírito
Montanhas-russas. Ótimo sexo. O nascimento de um bebê. 

Festa surpresa. Quando escutamos a palavra alegria, somos levados a 
relacioná-la com acontecimentos especiais.

DiscussãO eM grupO. pensem no seu maior sonho, 
aquilo que, mais do que qualquer outra coisa, vocês gostariam 
de ver acontecer na sua vida. Descrevam como vocês se sen-
tiriam se o seu sonho se tornasse realidade.

reFlexãO pessOal. O espírito santo traz alegria para 
todos os cristãos. ele enche o nosso coração de louvor e 
gratidão a Deus. No entanto, quando você olha para trás, ao 
longo das últimas semanas, quão alegre você tem andado? 
como você pode experimentar este fruto refrescante do es-
pírito de forma mais plena?

após a crucificação de Jesus, dois dos seus discípulos caminhavam 
em direção a emaús. De repente, um estranho juntou-se a eles e 
começou a explicar as escrituras sobre o Messias. eles não reconhece-
ram o estranho até que começaram a comer com ele. então, seus olhos 
foram abertos, eles perceberam que era Jesus e ele desapareceu de sua 
vista! eles ficaram tão animados que correram de volta a Jerusalém 
para contar aos outros. essa passagem nos ajuda a recuperar a alegria 
que os discípulos sentiam. Leia Lucas 24.33-53.
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1. Que progresso na compreensão dos discípulos você observa na 
passagem?

2. Tente imaginar os primeiros momentos em que os dois encontram 
os onze e os outros (v. 33-35). Descreva o que você vê e ouve.

3. De repente, algo acontece para interromper a história (v. 36-39).

como o clima na sala muda? por quê?

4. como ajudou aos discípulos o fato de Jesus lhes mostrar as mãos 
e os pés, e pedir-lhes para tocá-lo (v. 39,40)? 

5. De que forma a fé dos discípulos em Jesus aumentou ao vê-lo 
comer (v. 41-43)?
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