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MENSAGEM PASTORAL
O FRUTO DO ESPÍRITO – SANTIDADE DE VIDA

Romanos 12.1-21; 1 Coríntios 12.1-31; Gálatas
5.16-26; Efésios 4.1-32.
O fruto do Espírito Santo, muitas vezes tem
sido um dos aspectos mais negligenciados do
ensino bíblico sobre santificação. Há várias
razões para isso, dentre as quais destacamos
algumas:
A preocupação com as coisas exteriores Embora os estudantes muitas vezes
murmurem e reclamem quando têm de fazer
uma avaliação em seus estudos, há um sentido
em que todos nós realmente queremos fazer as
provas. Sempre encontramos modelos de
testes que medem habilidades, realizações ou
conhecimentos. As pessoas gostam de saber
em que nível estão. Será que consegui
alcançar a excelência, progredir numa certa
área, ou estou regredindo ou estagnado?
Os cristãos não são diferentes. Tendemos a
medir nosso progresso na santificação
examinando nosso desempenho, nossa
performance de acordo com padrões externos.
Esses padrões são frequentemente usados
para medir a espiritualidade. Porém o
verdadeiro teste, a evidência do fruto do
Espírito Santo, geralmente é ignorado ou
minimizado. Foi nessa armadilha que os
fariseus caíram.
Muitos se afastam do verdadeiro teste porque o
fruto do Espírito é difícil demais. Exige muito
mais do caráter pessoal do que os padrões
exteriores superficiais criados pelos homens. É
muito mais fácil evitar falar uma palavra áspera
do que adquirir o hábito de ter uma paciência
piedosa.
A preocupação com os dons - O mesmo
Espírito Santo que nos guia na santidade e
produz fruto em nós também distribui os dons
espirituais aos crentes. Parecemos muito mais
interessados nos dons do Espírito do que no
fruto, a despeito do ensino claro da Bíblia de
que alguém pode possuir dons e ser imaturo no
progresso espiritual. A primeira carta de Paulo
aos Coríntios deixa isso muito claro.
Possuir dom (e todo crente possui pelo menos
um), nem sempre significa trilhar a rota da
santidade de vida. Causa-nos vergonha, mas
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devemos confessar que conhecemos pessoas
incrédulas que demonstram mais bondade ou
mansidão do que muitos cristãos.
Como podemos determinar nosso crescimento
espiritual desta maneira? Há uma diferença
qualitativa entre as virtudes de amor, alegria,
paz, longanimidade, etc., engendradas em nós
pelo Espírito Santo e aquelas exibidas pelos
descrentes. Os incrédulos operam por motivos
que, em última análise, são egoístas. Quando,
porém, um crente exibe verdadeiramente o
fruto do Espírito, ele está mostrando
características que, em última análise, são
voltadas para Deus e para o próximo.
Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma
vida controlada pelo Espírito; os incrédulos só
podem exibir essas virtudes espirituais no nível
da capacidade humana.
Paulo faz uma lista das virtudes do fruto do
Espírito em sua carta aos Gálatas: “Mas o fruto
d o E s p í r i t o é : a m o r, a l e g r i a , p a z ,
longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio” (Gálatas
5.22,23). Essas virtudes caracterizam a vida
cristã. Se formos cheios do Espírito, vamos
exibir o fruto do Espírito. Isso, porém,
obviamente envolve tempo de estudo da
Palavra, oração, comunhão, enfim, uso
verdadeiro dos meios de graça.
Não são ajustes superficiais do caráter que
ocorrem da noite para o dia. Tais mudanças
envolvem uma reformulação das disposições
mais íntimas do coração, o que representa um
processo de longa vida de santificação pelo
Espírito.
Devemos tomar cuidado para não
negligenciarmos o estudo do fruto do Espírito
Santo porque: a) nos preocupamos mais com
aspectos exteriores; b) nos preocupamos mais
com os dons espirituais; c) reconhecemos que
muitas pessoas incrédulas exibem as virtudes
espirituais melhor do que muitos cristãos.
É mais fácil medir a espiritualidade por fatores
exteriores do que pelo fruto do Espírito.
Podemos ter os dons espirituais e mesmo
assim ser imaturos. Existe uma diferença
qualitativa entre a presença das virtudes

espirituais nos incrédulos e nos crentes. Nos
incrédulos, a virtude demonstra um mero
esforço humano. Nos cristãos, as virtudes
espirituais representam o Deus Espírito Santo
produzindo um fruto espiritual numa medida
além da capacidade humana. O fruto é do
Espírito e não nosso, embora tenhamos
participação responsável nesse processo.
Busquemos o fruto do Espírito, evidenciando
suas características voltando-nos para Deus e
para o próximo. Tenhamos uma vida controlada
pela ação miraculosa do Espírito Santo de
Deus.
Como crentes em Cristo não podemos nos
acomodar a uma vida infrutífera. Se não
estivermos cheios do Espírito Santo estaremos
cheios de nós mesmos ou até mesmo cheios de
pecado. Não estar cheio do Espírito é pecar
contra ele, é entristecê-lo, é apagá-lo, é
desobedecê-lo.1 Ts 5.19
As obras da carne (Gálatas 5.19-21) são todas
contra a Lei de Deus, contra a vontade de Deus.

O fruto do Espírito é inteiramente lícito: Por isso
diz Paulo: "Contra estas cousas não ha lei"
(23). Paulo encerra esta parte relembrandonos que aqueles que pertencem a Cristo
crucificaram as paixões da carne. Seus servos
vivem e andam no Espírito, demonstrando as
qualidades reveladas nas Escrituras como
características piedosas de verdadeiros
cristãos.
Os dons do Espírito são fascinantes não é
mesmo? Você já descobriu qual ou quais são
seus dons? Mas e o Fruto do Espírito? Talvez
ele não apareça tanto quanto os dons, mas
você sabia que é o fruto do Espírito com suas
características que marca nosso progresso
rumo a santificação?
Que possamos desenvolver nossa
responsabilidade de buscar a santidade de vida
e que o SENHOR nos faça progredir
espiritualmente para a honra e a glória dele.
Amém!
Rev. Edson Costa Silva
Fonte bibliográfica: Verdades Essenciais da Fé Cristã.
R. C. Sproul

SOCIEDADES INTERNAS

SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina
"Todo ser que respira louve ao SENHOR.
Aleluia!” Salmo 150.6
Reunião de Oração
Terça-feira, dia 20/06 às 8h30min e 14h30min.
Departamento responsável: Rute
Relatora: Maria Braz
Estejamos todas unidas em oração e
participemos mais das reuniões de oração.
Reunião Departamental em conjunto
Dia 21/06 com os departamentos Rosa Ziller e
Terezinha Lara na casa da sócia Rosane.
Relatoras, façamos as visitas escaladas do
mês.

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: Eder Freitas, Ariel, César, Fernando
Horácio, Jessé Oliveira, Paulo Cassete,
Rodrigo Pitta, Rubem Pacheco
Segunda-feira: Marcos Egg
Quinta-feira: Aldemir Bissaco
Sexta-feira: João
Sábado: José Carlos, José L. Espeschit
Assistência Social:
Colabore com o trabalho de piedade da Junta
Diaconal trazendo aos diáconos os casos de
pessoas que necessitam de um amparo ou
assistência social.
Além disto, estamos sempre recebendo
doações para serem repassadas aos
necessitados.
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SEXTA JOVEM

NOTA DE FALECIMENTO

Retomando as nossas atividades regulares da
Sexta Jovem, estudaremos sobre variadas
possibilidades de envolvimento missionário
neste mundo. Você, que está pensando na
sua carreira profissional, realizando os
estudos superiores ou mesmo já no
desempenho profissional, vamos juntos
resgatar este conceito vocacional e considerar
algumas possibilidades de envolvimento com
a obra missionária. Faremos isso nas
próximas sextas-feiras, das 20h adiante, em
nossa Sexta Jovem.

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente nas tribulações”. “O Senhor o
deu e o SENHOR o tomou; bendito seja o
nome do Senhor”. Sl 46.1; Jó 1.21

CULTO DOUTRINÁRIO
Qual a diferença entre livre exame e livre
interpretação da Escritura Sagrada? Que
regras básicas deveremos seguir para termos
segurança na compreensão do texto bíblico?
Pois bem, neste final de mês de junho,
buscaremos concluir esta última série de
estudos sobre a hermenêutica bíblica
considerando regras básicas de
interpretação.
Venha e participe. Sempre das 19h30min às
20h30min, nas quintas-feiras.

Comunicamos com pesar, o falecimento de D.
Magda Azevedo Baia Galante aos 78 anos,
mãe de nossa irmã Cristiana. Depois de um
longo período de enfermidade aprouve ao
Senhor chamar à sua presença D. Magda no
último dia 10/06. O velório e sepultamento
ocorreram no cemitério parque da colina no
domingo, 11/06. À toda família enlutada, e em
especial, à nossa querida irmã Cristiana,
expressamos os nossos mais sinceros
sentimentos, rogando ao Senhor doador e
mantenedor da vida, o consolo de seu Santo
Espírito.
Faleceu no último dia 09/06, na cidade de
Montes Claros aos 92 anos o Sr. Severino
Miguel da Silva, pai de nossa irmã Doralice,
que chegou recentemente para a nossa Igreja
e se prepara na classe de catecúmenos para
publicar a sua fé no SENHOR Jesus. À nossa
querida irmã Dora, manifestamos nossos
sinceros sentimentos rogando ao SENHOR
doador e mantenedor da vida o consolo
eterno.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Leir Ferreira Gomide
Rua Muzambinho, 488/302 - Serra
Tel.: 3282-7049
Equipe 2:
Irizena Correa de Souza
Rua Apodi, 472 fundos – Eldoradinho
Tel.: 3393-3212
Próximo domingo
Equipe 1:
Olga Martins Porto
Rua Caldas,. 15/302 – Carmo
Tel.: 3281-5719
Equipe 2:
Eny Augusta V. de Oliveira
Rua Emilio Vasconcelos Costa, 152 – Cruzeiro
Tel.: 3223-2065
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NOTA DE GRATIDÃO
Com profunda gratidão, eu e minha família
agradecemos as manifestações de apoio e
as orações dos queridos irmãos da Primeira
Igreja Presbiteriana por motivo do
falecimento de minha mãe, Magda.
Mamãe enfrentou longo período de
enfermidade, e sei que fomos alvos de
orações dos amados irmãos, o que agradeço
de coração.
Em especial, registro meus agradecimentos
ao Rev. Edson, ao Rev. Rogério e sua família e
ao Presbítero Marco Paiva, pelo apoio e
palavras de consolo durante a cerimônia
fúnebre.
Que Deus continue abençoando a vida desta
amada igreja e recompense a todos pelo amor
fraternal a nós dedicado.
Cristiana Bahia Galante Boson e Família

PARA COLOCAR NA AGENDA
TEMPORADA DE ACAMPAMENTO
INVERNO – 2017
UCP-UPJ – Faixa etária 6 a 13 anos
Data: 17 a 22/07
Preletor: Rev. Eduardo Santos
UPA – Faixa etária 14 a 17 anos
Data: 24 a 29/07
Preletor: Rev. Nelson Luiz Taibo Avidago Jr
Pastor da IPB Unida de Suzano-SP

PREGAÇÃO EXPOSITIVA
CARTA AOS ROMANOS!
Neste ano em que
celebramos os 500 anos
da Reforma Protestante,
estamos estudando a
carta de Paulo aos
romanos. Concluímos o
capítulo 6 no último
domingo. Iniciaremos
hoje o estudo do capítulo 7.

Nosso Catecismo Maior de Wesminster na
pergunta 77 faz as seguintes distinções: Na
justificação, Deus imputa a justiça de Cristo; na
santificação, o seu Espírito infunde a graça e
dá forças para ser praticada. Na justificação, o
pecado é perdoado; na santificação, ele é
subjugado.
A justificação liberta a todos os crentes
igualmente e de modo perfeito na presente
vida, da ira vingadora de Deus, de modo que
jamais caem em condenação; a santificação
não é igual em todos os crentes, e nesta vida
não é perfeita em ninguém, mas sempre
avança para a perfeição.
Para Calvino, a base da santificação é a
justificação; o alvo da justificação é a nossa
santificação e glorificação.
Estude conosco esta preciosa carta.
Aprofunde-se no conhecimento da Palavra de
Deus. Oremos e participemos!

CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS
NOIVADO – JUDSON & FRAN

A estrutura da carta nos ensina que do capítulo
6 até o 8 o apóstolo Paulo trabalha a “Doutrina
da Santificação”.
Diz Berkhof que a Santificação é a graciosa e
contínua operação do Espírito Santo mediante
a qual ele purifica o pecador, renova toda a sua
natureza segundo a imagem de Deus e o
capacita a praticar boas obras. A santificação
distingue-se da justificação nos seguintes
aspectos: Ocorre na vida interior da pessoa.
Não é um ato legal, mas restaurador.
Geralmente é um longo processo. Nunca
alcança a perfeição nesta vida
Santificação é a obra da livre graça de Deus
pela qual somos renovados em todo o nosso
ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a
morrer cada vez mais para o pecado e a viver
para a retidão (Breve Catecismo, p. 35).
Diz Antony Hoekema que a Santificação é a
operação graciosa do Espírito Santo, que
envolve a nossa participação responsável, por
meio da qual, como pecadores justificados, ele
nos liberta da corrupção do pecado, renova
toda a nossa natureza segundo a imagem de
Deus e nos habilita a viver uma vida que é
agradável a ele.

No sábado, dia 10 de junho, ocorreu na Igreja
Presbiteriana Metropolitana, no Mangabeiras,
o Culto Solene em Ação de Graças a Deus pela
oficialização do Noivado de nossos irmãos W.
Judson e Fran Fialho, membros de nossa
Igreja.
A solenidade foi reservada apenas para
familiares e amigos íntimos dos noivos, e
contou com a preleção do Rev. Raimundo
Montenegro. Os noivos estão exultantes, visto
que a data da cerimônia de casamento já está
reservada para o dia 09 de dezembro deste
ano, em nossa Primeira Igreja – oportunidade
para qual todos os membros já estão
convidados.
Parabenizamos ao casal e rogamos que o
Senhor Deus os abençoe neste projeto de em
breve, firmar com a bênção e na presença de
Deus uma nova família.
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CORAL INFANTOJUVENIL
Estivemos na Igreja Presbiteriana do Belvedere no último domingo apresentando o Musical "Dom
Leão, Daniel e a cova dos leões". Foi muito bom! Apresentamos a história cantada deste servo de
Deus, sua fidelidade ao seu Deus ouvindo ao final uma meditação ressaltando ser Daniel um
"amado, mui amado de Deus" e a graça e bondade de Deus. Saímos dali felizes por termos
proclamado as virtudes do SENHOR que nos chamou das trevas para a Sua luz!
Hoje cantaremos nossos louvores aqui em nossa igreja, por ocasião do culto da noite. Portanto,
ensaio às 17h30min, pontualmente! Uniforme: Calça/saia pretos.
Mais uma vez aproveitamos a ocasião para reconhecer e agradecer o apoio dos pais que levam
sempre seus filhos aos nossos compromissos com pontualidade e dedicação. Com certeza a
atitude de vocês tem servido de bom exemplo para que nossas crianças sirvam ao nosso Deus
quando adultos. Deus os abençoe ricamente. Até mais tarde.
Aninha e Equipe.

CONVITE ESPECIAL!
CONCERTO SACRO
“Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário; louvai-o no firmamento, obra do seu
poder.Louvai-o pelos seus poderosos feitos; louvai-o consoante a sua muita
grandeza.Louvai-o ao som da trombeta; louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com
adufes e danças; louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas.Louvai-o com
címbalos sonoros; louvai-o com címbalos retumbantes.Todo ser que respira louve ao
SENHOR. Aleluia!” Sl 150

100 anos de nosso Coral
Coloque em sua agenda – próximo sábado dia 24 de junho, 19h30min
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
Convide seus amigos, vizinhos e parentes.
Um momento para se guardar na lembrança.
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SEMINÁRIO DA ESCOLA DOMINICAL – JULHO / 2017
Nosso Seminário da Escola Dominical se aproxima. Será nos dias 01 e 02 de julho. Uma
oportunidade rica de crescermos em graça e no conhecimento do SENHOR nosso Deus. A
presença do Rev. Hermisten Maia com todo o seu conhecimento e experiência na área
educacional eclesiástica, mercê de Deus, certamente nos abençoará.
No sábado dia 01, pela manhã, teremos palestras das 10h às 12h, com intervalo. À noite nosso
horário será de 19h30min às 21h30min também com intervalo.
Os professores de nossa Escola Dominical estão convocados e toda a Igreja convidada. Venham
participar conosco!
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ANIVERSARIANTES

PASTORES DA IGREJA
Rev. Edson Costa – Pastor Titular
Rev. Raimundo Montenegro – Pastor Auxiliar
Rev. Rogério Bussinger – Pastor Auxiliar
Rev. Genilton Santos – Congregação Fonte
Grande
Rev. Marco Antônio – Missionário
Rev. Benício Simon – Missionário
Lic. Bruno Melo – Congregação Nova Suíça e
Ponto de Pregação bairro Itapoã
Sem. Ronaldo Alves – Congregação Belém
Sem. W. Judson

18/06
Dalvacy Sathler Rodrigues
Suzana Sebastiana Santos Tomelin

19/06
Célia Fonseca de Paiva
Luciana Cioglia Carvalho Oliveira
Pedro Flausino Mendonça

PRIVILÉGIOS DA SEMANA
AGENDA SEMANAL
Domingo: 9h - Escola Dominical
10h20min - Culto Matutino
19h - Culto Vespertino.
Segunda-feira: 19h30min - Reunião de oração.
Terça-feira: 8h30min e 14h30min
Reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira: 8h - Reunião de oração no salão
João Calvino
Quinta-feira: 19h30min, Estudo Bíblico
Doutrinário.
Sexta-feira: 20h - Sexta-Jovem, no Salão João
Calvino.
Agende-se e venha participar conosco!

20/06
Amaryllis Fadini Magalhães
Roberto Campos

21/06
Fernanda Ramos Brandão

22/06
Anderson Fleming de Souza
Ilton Elias de Freitas
Rev. Raimundo M. Montenegro Neto
Shirley Doweslei Bernardes Borja

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES
Congregação Nova Suíça
Rua Duque de Caxias, 136 – Bairro Nova Suíça.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 18h
Quartas-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Congregação Fonte Grande no CRC
Rua Lincoln Costa Ferreira, 62 – Bairro Fonte
Grande, Contagem.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Terças-feiras: Reunião de Oração às 19h30min
Quintas-feiras: Estudo Bíblico às 19h30min
Congregação Belém
Rua Real Madrid 162 – Bairro São Salvador.
Domingo: Escola Dominical às 9h e Culto às 19h
Quintas-feiras: Reunião de Oração às 19:00min
Ponto de Pregação Bairro Itapoã
Reuniões às terças-feiras na casa do
Diác. Éder Melo e Ana Lúcia
Informações com o Lic. Bruno Melo
(9 8483- 8901).
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Wanessa Kátia Rabelo Ramos

23/06
Hassuero Coutinho de Oliveira Gomes
José Ronaldo de Souza Maciel

24/06
Albina Ziller Fagundes
Davi Boaventura Lehman Figueiredo
Flávio Sérgio Gibram Silva
Gleisson Fagundes Fernandes
Samuel Boaventura Lehman Figueiredo

