
Aperfeçoãndo a santificação no respeito de Deus 

 

A MARCA DA QUALIDADE 

 
Como filhos de Deus e imitadores de Jesus Cristo, cada um de nós quer viver uma vida cristã de 
qualidade. O tipo de qualidade que queremos é a qualidade definida por Deus que Ele expõe para 
nós em Sua Palavra. Vidas cristãs de qualidade são vidas que "dão frutos". São vidas cheias do fruto 
do espírito. Gálatas 5 enumera o fruto do espírito. 
 

Gálatas 5: 

 

22. Mas o fruto do Espírito … 
 
O centro de interesse é o "fruto do Espírito". O fruto espiritual vem como resultado de sua operação 
das manifestações do Espírito Santo. Para entender isso, vamos olhar para a produção da fruta 
natural. Veja as maçãs, por exemplo. Para cultivar uma macieira, é necessário primeiro que uma 
semente de maçã seja semeada; Quando o processo da vida nesta semente começa a funcionar, uma 
semente cresce e cresce. Quando a árvore atinge a maturidade, dá frutos, maçãs. Da mesma forma, 
se cada um de nós tiver ou possuir fruto do espírito, primeiro devemos receber o espírito, que é a 
semente. Então esse espírito deve ser cultivado por nossa "caminhada pelo espírito", por nossa 
operação das manifestações do espírito. O resultado final do uso das manifestações da mente é o 
fruto do espírito. 
 
Agora, o que é esse fruto que resulta? Existem nove qualidades listadas como o fruto do espírito em 
Gálatas 5. 
 

Gálatas 5: 

22. Mas o fruto do Espírito é: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, 

mansidão, temperança. 

23. Contra essas coisas não há lei. 

24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 

25. Se vivemos[ zao] no Espírito, andemos[stoicheō, prosseguimos] também no Espírito. 

26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos 

outros. 

 
Nossa marca de qualidade é para que tenhamos o fruto do espírito manifestado em nossas vidas.     
A marca da qualidade é uma vida cheia do fruto do espírito que resulta da caminhada com 
manifestações do espírito. Agora, eu não poderia ter essa marca de qualidade se não tivesse Cristo 
em mim. "Cristo em mim" significa que eu nasci de novo, um nascimento espiritual. E este novo 
nascimento é uma semente. É a nova criação pelo Espírito de Deus. No entanto, esta semente é 
simplesmente potencial. É o cultivo dessa semente que resultará em qualidade de vida. Que tipo de 
vida você está demonstrando exatamente? O que você está fazendo em sua caminhada? Você tem 
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essa marca de qualidade que a Palavra de Deus diz que você deveria ter como filho ou filha de 
Deus? Gálatas 6 começa a mostrar como é essa caminhada (a maneira de andar), como reconhecer o 
fruto do espírito. 

Gálatas 6 

1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido nalguma ofensa, vós, que sois espirituais, 

encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também 

tentado. 

O que os espirituais estão fazendo? Endireita o. Não devemos demolir os crentes que estão em falta. 
A palavra "endireita o" basicamente significa "corrigir". Toda a Escritura é útil para ensino, 
repreensão e correção. Nesse versículo, somos instruídos a corrigir a pessoa que está com defeito, 
corrigindo-a no espírito de mansidão. 
Também devemos entender o que é entendido no versículo 1 por "vocês que são espirituais". No 
contexto de Gálatas 5: 16-26, observamos que uma pessoa deve andar pelo espírito e, assim, 
produzir o fruto do espírito. Portanto, "você que é espiritual" deve ter a marca da qualidade, ter uma 
vida cheia do fruto do espírito. Mais luz sobre aqueles que são "espirituais" pode ser encontrada em 
1 Coríntios 14. 

I Coríntios 14 

37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são 

mandamentos do Senhor. 
 
É nesta seção de I Coríntios 14 que Deus recomenda que os cristãos falem em línguas. Ele também 
lhes diz que, nas reuniões dos crentes, eles devem interpretar sua mensagem em línguas e profecias 
e operar todas as manifestações do espírito em ordem e propriedade, de acordo com Sua Palavra.  
Se formos espirituais, reconheceremos que esses são os mandamentos do Senhor; e se não somos 
espirituais, discutiremos sobre eles e concluiremos que eles não são mandamentos do Senhor. 
Portanto, quando Gálatas fala de um homem espiritual, essa pessoa espiritual de acordo com (I 
Coríntios 14:25, Gálatas 5: 16-26) é quem reconhece e vive pelas instruções escritas nas Epístolas à 
Igreja, que incluem manifestar o espírito santo e dê o fruto do espírito. Gálatas 6: 1 dá uma 
instrução específica a respeito da pessoa que é espiritual. Ele diz que se você é uma pessoa 
espiritual, não deve invadir e apressar uma pessoa apanhada no erro. Se você é uma pessoa 
espiritual, você a corrige, no espírito de . A mansidão é um fruto do espírito, demonstrado pela 
liberdade livre de altiva auto-suficiência. Por que "endireitar"? Para que você não fique tão tentado 
"a não andar de acordo com a Palavra de Deus, e ser encontrado na falta ou na ofensa. Este é um 
curso de correção na mansidão. É uma atitude de correção educada do tipo: "A Palavra de Deus diz 
isso. E porque eu te amo, quero que você tenha o melhor, então eu o corrijo " Você corrige e 
endireita dessa maneira aquele que é "pego em erro". 

Gálatas 6 : 

2. Levai as cargas [baros] uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. 
 
Este é um versículo com o qual as pessoas têm dificuldades porque diz: "Carregam os encargos um 
do outro" e, em seguida, o versículo 5 diz: "Pois todos suportarão seu próprio fardo". Isso soa como 
uma contradição. A dificuldade está aqui na tradução. 

*(2 Timóteo 3 : 16 Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir, para instruir em 
justiça,) 
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No versículo 2, a palavra "cargas" é a palavra grega [baros], que significa "uma carga o fardo de 
pressão que pode ser compartilhado ou aliviado por outro". Nós devemos nos ajudar. Isso é amor. 
Se você endireita alguém com mansidão , compartilha a Palavra de Deus com ele. Você o ajuda a 
carregar seu fardo e, ao fazer isso, cumpre a lei de Cristo. 
 
Qual é a lei de Cristo? As pessoas costumam falar da lei de Cristo, mas não conhecem seu lado 

prático. Cristo dera essa lei pouco antes de sua crucificação. 
 

João 13 : 

34. Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que 

também vós uns aos outros vos ameis. 

Você não ama mais apenas em resposta ao amor que alguém lhe traz. Você deve amar os outros 
como Jesus Cristo vos ama. Estes são dois conceitos totalmente diferentes. Os crentes devem se 
amar com o amor de Deus, como Cristo nos amou. 
 
Gálatas é dirigido aos crentes, não aos não salvos, aos incrédulos. Você não pode endireitar um 
incrédulo. Ele precisa de salvação, não de recuperação. Ele precisa nascer de novo. Mas nós, que 
nascemos de novo, devemos cada um suportar os encargos dos outros. Nós temos que ajudar; para 
ajudar um ao outro sempre que pudermos. Este é o significado da palavra "carga" em Gálatas 6: 2. 
Ele diz: ". Levai as cargas uns dos outros". Ele não diz "Pense nisso". Ele diz "faça". Ele não 
pergunta se você gosta do jeito que eu gosto ou do jeito que penteio meu cabelo. Ele diz que se eu 
sou seu irmão, você deve me ajudar a carregar meu fardo. Se você é meu irmão ou irmã, é minha 
responsabilidade ajudá-lo a trazer o seu. 
 

Gálatas 6 : 

3. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. 

 
No contexto, ainda estamos falando sobre carregar os encargos. O versículo 3 é para aqueles que 
sentem que são homens feitos por si mesmos. Eles acham que não precisam de ajuda para carregar 
seus próprios encargos e, inversamente, não gostam de outros com os deles. Isso é claramente 
contrário à Palavra de Deus. Esse tipo de homem nunca cumpre a lei de Cristo. 
 
Uma pessoa nunca realmente se fez sozinha: a Palavra diz que se engana (errado) porque ele 
precisava que os crentes o ajudassem a carregar suas cargas (baros) 
 
________________________________________________________________________________ 
*(1 João 4 : 20. Se alguém diz: Eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como 

pode amar a Deus, a quem não viu? 21. E dele temos este mandamento: que quem ama a Deus, ame também seu irmão.) 

 

Versicula 4 

 

Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. 

 
 
Um homem deve examinar seu próprio trabalho para ver se é de sua própria responsabilidade e se 
ele assumiu essa responsabilidade. Se ele o fez, o versículo 4 diz que ele pode se orgulhar sozinho, 
e não de um "fardo" compartilhado com outro, como no versículo 2. 
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Versiculo 5 :  

 
Porque cada qual levará a sua própria carga. [phortion] 

 
A palavra "carga" é aqui a palavra grega [phortion] e não [baros]. No versículo 2, "carga", baros, é 
um peso que pode ser compartilhado. Esse "carga" no versículo 5 é algo que não pode ser 
compartilhado por outra pessoa. Ninguém pode pegá-lo ou ajudá-lo. Essa é a diferença entre esses 
dois versículos. Duas palavras gregas totalmente diferentes são usadas para essas duas situações 
completamente diferentes. Por exemplo, há algumas coisas na minha vida que outras pessoas 
podem me ajudar. Mas há outros pesos na minha vida que tenho que usar sozinho. Quando outra 
pessoa pode me ajudar a carregar meus fardos, a palavra é baros. Mas em áreas onde ninguém pode 
me ajudar a carregar meus fardos ou responsabilidades, a palavra [phortion] se aplica. 
 
A precisão da Palavra de Deus é incrível! Não há contradição entre Gálatas 2 e 5. A precisão dessa 
Palavra não é maravilhosa? 
 

Versiculo 6 : 

 

E o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. 

 
"Aquele que é ensinado a palavra ...". "Palavra" é [logos] em grego, a mesma palavra usada em 
João 1. "Vai para" é "compartilha com", referente a suporte material e financeiro. "Aquele a quem a 
Palavra de Deus é ensinada compartilha boas coisas com quem a ensina. " 
 

Versiculo 7 :  

 

Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também 

ceifará. 

 
Em outras palavras, não seja estúpido. Quando uma pessoa é enganada, o engano deve vir do 
adversário porque ele é o grande mentiroso.Portanto, se você é enganado, é porque ouviu a fonte do 
erro, porque não pode não seja enganado pelo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não 
engana; Ele ilumina. 

*(Apocalipse 12 : 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo; ele 
foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.) 

Uma verdade grande e profunda está aqui nesta palavra "escarnecer". É um orientalismo gráfico 
sobre insultos. Na cultura bíblica, se você quisesse insultar alguém, daria um tapinha na bochecha 
dele. Não foi um tapa, mas apenas um toque na bochecha com a mão esquerda, a mão da maldição. 
Este foi um grande insulto. Outro grande insulto foi cuspir em uma pessoa. No entanto, outro tipo 
de insulto foi literalmente levantar o nariz. A palavra "escarnecer" aqui em Gálatas 6: 7 é 
"levantando o nariz com desdém". Não se engane; Deus não é quem você pode levantar o nariz. Em 
outras palavras, uma pessoa não pode fazer de Deus um tolo. O orientalismo enfatiza o fato de que 
um homem está colhendo absolutamente o que semeia, isso sem falhas. 
 
Não tente erguer o nariz com desdém a Deus, porque o que você realmente é no seu coração se 
manifestará "porque o que o homem semeou, ele também ceifará". Se você não carrega o fardo de 
ninguém, ninguém o ajudará a usar o seu. Se eu sou seu irmão e você não quer me ajudar enquanto 
pode, está levantando o nariz com desdém para Deus. Como podemos dizer que amamos a Deus 
quando não nos tratamos como irmãos? Estamos simplesmente fazendo o oposto. É a isso que a 
semeadura se refere neste contexto de caminhada. A marca de qualidade do cristão que realmente 
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ama a Deus e dá um exemplo em sua caminhada dia após dia semeia a boa semente, como 
endireitar uma pessoa apanhada por culpa e compartilhar a carga de outras pessoas. 

Versiculo 8:  

8. Porque o que semeia na sua carne da carne ceifará a corrupção; mas o que semeia no Espírito 

do Espírito ceifará a vida eterna 

"Semear" é plantar. Quando eu te amo com o amor de Cristo, eu estou semeando. Quando você 
anda com o amor de Cristo, você está semeando. E o que você semeia recebe, você colhe. Se você 
sair do inferno, é isso que voltará para você, o que você vai colher. Se você remover a amargura, é 
isso que lhe será devolvido. Se você criticar os críticos, é isso que receberá em troca. Se você der o 
amor de Cristo, é isso que você receberá. Você colhe tudo o que semeia. No contexto, semear para o 
espírito é andar pelo espírito santo. É uma caminhada. 
"Colher a vida eterna" está além de simplesmente ter a vida eterna. A vida eterna é adquirida pela 
graça e não pelas obras. É um presente. Mas aqui em Gálatas 5, a "vida eterna" fala de colher os 
resultados de nossa caminhada, de nossas obras. Qual é a colheita? A colheita é a recompensa. 
Quando você coloca seu trigo no mercado, recebe o pagamento. Quando você faz o trabalho de um 
dia ou uma semana em uma fábrica, recebe o pagamento. A colheita é essa colheita. Assim, como 
crentes que andam pelo espírito, também recebemos nosso pagamento. Mas quando? "Vida eterna" 
mostra que o pagamento vem agora e continua a vir de agora em diante. Em seu uso do versículo 8, 
"vida eterna" inclui todas as recompensas de andar na Palavra, agora e através da eternidade. O 
cristianismo é tão dinâmico, porque não só temos a alegria da abundância da vida agora, mas temos 
toda a eternidade para desfrutar das recompensas de ter semeado pelo espírito. Digo a você que as 
pessoas que não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo e viver no caminho de Deus não têm idéia do 
que estão perdendo. Esta é a única vida de alegria, bênção e paz. Meu amigo Rufus Mosely gostava 
de dizer: "Esse passeio com Deus é tão fantástico que é um paraíso para o céu, mesmo que não haja 
um paraíso quando você chegar lá. Então, forme sua mente para seguir o caminho de Deus, o 
caminho da Sua Palavra, ou seguir o caminho do mundo. Todo homem e mulher decide que tipo de 
semente ele ou ela planta. 

Versiculo 9 

E não nos cansemos de fazer o bem, … 

Devemos andar na Palavra, andar na Palavra e andar na Palavra. Não podemos nos cansar de fazer 
isso; agora temos a alegria de viver pela Palavra de Deus e teremos a alegria de colher as 
recompensas de nossa caminhada de qualidade por toda a eternidade. 

 porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.  Deus diz que você colherá se não 
relaxar, se não se cansar (não se cansa) de fazer o bem. Relaxar é desistir e dizer: "Estou tão 
cansado de fazer o bem às pessoas". Nesse ponto, perdemos a grandeza do usuário, cada um dos 
encargos do outro. A convicção da Palavra de Deus deve estar em nossa alma para servir, mesmo 
quando nossas emoções nos atormentam para não servir. 

*(Efésios 2 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé; e isso não vem de vós; é dom de Deus 9. Não vem das obras, para que 
ninguém se glorie.  Romanos 6 : 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo 
Jesus, nosso Senhor.) 

Versiculo 10 

Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. 
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Devemos fazer o bem a todos, à medida que a oportunidade se apresentar ", enquanto tivermos a 

oportunidade.” O restante do versículo diz que devemos fazer o bem, especialmente em relação aos 
irmãos na fé. Devemos gastar nosso tempo, gastar nossa energia e recursos para fazer o bem aos 
crentes. No entanto, não prejudicamos ninguém, mas fazemos o bem a todos enquanto temos a 
oportunidade. Este é o epítome de uma vida de qualidade para um crente. Esta é uma vida cheia do 
fruto do espírito. 
 
Paulo completa essa epístola aos Gálatas, apontando as marcas físicas que ele recebeu dos homens. 

* (II Corintos 11 : 23. São ministros de Cristo? (Falo como fora de mim.) Eu ainda mais: em trabalhos, muito mais; em açoites, mais 
do que eles; em prisões, muito mais; em perigo de morte, muitas vezes. 24. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos 
um; 25. três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo; 
26. em viagens, muitas vezes; em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, 
em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos; 27. em trabalhos e fadiga, em 
vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez.) 

Gálatas 6: 

versiculo 17 

Desde agora, ninguém me inquiete; porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. 

A palavra "marcas" no texto é a palavra grega [stigma], a marca ou o sinal de um escravo.            
No Oriente, quando um escravo era comprado, ele possuía a marca, o stigma "marca" 
figurativamente para mostrar que seu mestre, o Senhor Jesus, ficou conhecido pelas marcas óbvias 
de qualidade na vida de Paulo. Stigma não significa que Paulo foi rotulado com um marcador de 
ferro literal. Uma pessoa não pode ser fisicamente marcada em todo o corpo, mas não mostra ou 
significa que ama a Deus. Você pode escrever na testa: "Eu amo a Deus", mas isso não significa que 
você realmente ama a Deus. O que você recebeu internamente? 
 
Paulo viveu pelo espírito e, portanto, manifestou o fruto do espírito. Ele vivera uma vida de 
consagração com amor e serviço. Por causa da ousadia de seu testemunho, Paulo havia sido jogado 
na prisão e finalmente executado, mas nunca havia desistido da verdade de Deus ou de Sua Palavra. 
Esta é uma marca de qualidade. 
 
O que você conseguiu entrar? Como esta nova criação, o Cristo em você, se manifesta no reino dos 
sentidos? Você produz fruto espiritual? Você carrega o fardo dos outros? Endireitar com mansidão 
aqueles que tropeçam? Você anda pelo espírito? Você é fiel em fazer o bem? Você faz o bem a 
todos os homens e especialmente aos crentes? Todas essas coisas dão a você a marca maravilhosa 
de uma vida de qualidade, uma vida vivida pelo Deus Todo-Poderoso. 
 
Nós devemos andar de acordo com a Palavra de Deus; devemos nos comprometer com Deus e Sua 
Palavra. Vamos defender a Palavra de Deus, vamos nos segurar , com mansidão, com amor, com 
fidelidade. Então nossas vidas mostrarão claramente a marca da qualidade. Quando em nossas vidas 
usamos essa marca de qualidade, mostramos esse selo de Deus, a mais excelente de todas as marcas 
sobre nós.________________________________________________________________________ 

 


