Domingo,
17 de julho de 2016

O FRUTO DO ESPÍRITO
Romanos 12.1-21; 1 Coríntios 12.1-14.40; Gálatas 5.19-26; Efésios 4.1-6.20
O fruto do Espírito Santo é um dos aspectos
mais negligenciados do ensino bíblico sobre
santificação. Há várias razões para isso:
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 nas revistas modelos de
testes que medem habilidades, realizações ou
conhecimentos. As pessoas gostam de saber em
que nível estão. Será que consegui alcançar a
excelência numa certa área, ou estou afundando
na mediocridade? Os cristãos não são
diferentes. Tendemos a medir nosso progresso
na santificação examinando nosso desempenho
de acordo com padrões externos. Esses padrões
são frequentemente usados para medir a
espiritualidade. O verdadeiro teste, a evidência
do fruto do Espírito Santo, geralmente é ignorado
ou minimizado. Foi nessa armadilha que os
fariseus caíram.
Nós nos afastamos do verdadeiro teste porque o
fruto do Espírito é difícil demais. Exige muito
mais do caráter pessoal do que os padrões
exteriores superficiais. 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 carta de Paulo aos
Coríntios deixa isso muito claro.
O problema dos descrentes justos.
É frustrante medirmos nosso progresso na
santificação pelo fruto do Espírito Santo porque
as virtudes relacionadas às vezes são exibidas
num nível maior por descrentes. Todos nós
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conhecemos pessoas não-cristãs que
demonstram mais bondade ou mansidão do que
muitos cristãos. Se as pessoas podem ter o
“fruto do Espírito” independentemente do
Espírito, 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 nãocrentes operam por motivos que, em última
análise, são egoístas. Quando, porém, um crente
exibe 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 não-crentes 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
do Espírito é: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio” (Gálatas 5.22,23). Essas
virtudes caracterizam a vida cristã. Se somos
cheios do Espírito, vamos exibir o fruto do
Espírito. Isso, porém, obviamente envolve tempo.
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.
Recapitulo dizendo que, não raro, tendemos a
negligenciar 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 os 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.

SAF – SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA
"Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se
o teu coração; espera pois pelo Senhor".
Salmo 27.14
Reunião de Oração:
Terça-feira dia 19/07 às 8h30min e 14h30min
Departamento responsável: Evangelina Deslandes
Coordenadora: Maria Helena - 3275.8861
Reuniões Departamentais:
Departamento Henriqueta Bergo e Departamento
Rosa Ziller:
Casa da sócia Simone dia 20 de julho quarta-feira às
14h30min.
Departamento Noeme:
Casa da sócia Miriam dia 20 de julho quarta-feira as
14h30min.
Dia dos Avós
Comemorando o Dia dos Avós, a SAF em parceria
com a Escola de Enfermagem do HE, promoverá o
Chá com Saúde.
Dia 27/07/2016, quarta-feira, às 15 horas.
Local: Salão João Calvino.
Palestra sobre a saúde na maturidade, aferição de
índices de saúde e, para aquecer nossos corações,
Chá com Biscoitos!

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.
Verdades Essenciais da Fé Cristã.
R. C. Sproul

DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, José Maria, José Luiz,
Natanias, Sérgio Maciel, Zuelton, William
Fernandes, João
Segunda-feira: Paulo Gibram
Quinta-feira: Armando Melillo
Sexta-feira: Cláudio Murilo
Sábado: Éder Mello

JULHO – MÊS DE TEMPORADA DE
ACAMPAMENTO
ACAMPAMENTO DE INVERNO – 2016
Os meses de janeiro e julho são especiais em nosso
acampamento. Afinal, são meses em que realizamos
as temporadas de acampamento. Crianças, juvenis,
adolescentes, jovens que nos auxiliam, orientadores,
enfim, a Igreja se envolve nas temporadas no intuito
de evidenciar a união fraterna e a colaboração tão
necessária para que as temporadas transcorram
bem e promovam o crescimento espiritual de todos
aqueles que participam destes momentos especiais
em nosso acampamento. Desde 1974 nosso
acampamento abre as portas para receber e
abençoar o povo de Deus que ali se refugia em retiro
espiritual. Tome nota e faça a inscrição de seu filho
ou de alguém que você pretende enviar.

3

CHEGOU A SEMANA DE ACAMPAMENTO DA UCP-UPJ!
Acampamento da UCP e UPJ – Julho 2016 - 6 a 13 anos
Informações aos Pais
Data: 18 a 23 de Julho.
Saída: Dia 18, segunda-feira, 14h (chegar com 30
min de antecedência).
Praça Israel Pinheiro (pça. do Papa), esquina com
rua do Amendoim, em frente à Igreja Metropolitana.
Não podemos esperar pelos retardatários
Retorno: dia 23, sábado, às 12h.
Praça Israel Pinheiro (pça. do Papa). Pedimos aos
pais que estejam impreterivelmente aqui neste
horário.
Documentos: Levar cópia da certidão de
nascimento ou carteira de identidade.

de seu filho na etiqueta, isso facilitará a
identificação).
Obs: Não se esqueça de levar a sua Bíblia.
Cantina: Haverá uma cantina com refrigerantes e
guloseimas. O acampante deverá levar dinheiro para
adquirir estes produtos. Este dinheiro deverá ser
entregue aos responsáveis pela cantina no
embarque, para evitar perdas.
O que não levar: Brinquedos, jogos, celulares e
objetos de valor. A Igreja não poderá se
responsabilizar pelo estrago ou desaparecimento
dos mesmos.
Responsável: Bruno Melo – (031) 98483-8901

O que levar: Roupas de cama e banho, roupas para
esporte e piscina, produtos de higiene pessoal e
qualquer medicamento que a criança faça uso
constante (o medicamento deverá ser entregue aos
equipantes).
Levar uma roupa velha para as brincadeiras. As
malas devem estar identificadas com o nome do
acampante, bem como as roupas (coloque o nome

CONTINUAM AS INSCRIÇÕES
PARA A SEMANA DE ACAMPAMENTO
DOS ADOLESCENTES
ATÉ QUINTA-FEIRA, 21/07
UPA (faixa etária 14 a 18 anos)
Data: 25/7a 30/07
Tema: IGREJA – Corpo de Cristo
Preletor: Sem. Bruno Melo
Inscrições após os cultos matutino e vespertino ou até
quinta-feira, 21/07 na secretaria da Igreja.
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Um pedido a Igreja: Orem em nosso favor, para que
o Senhor, pai de infinitas misericórdias, nos revista
de graça e proteção.
NOITE ESPECIAL – A última noite terá como tema
“Nações”, cada criança poderá se vestir com roupas
típicas de um país. Teremos também apresentações
de talentos das crianças que quiserem.

ESTUDO BÍBLICO DOUTRINÁRIO!
Todas as quintas-feiras às 19h30min, temos nosso
estudo bíblico doutrinário.
Venha estudar a Palavra de Deus conosco e
crescer em graça e no conhecimento de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.
“Bem-aventurados aqueles que lêem e aqueles que
ouvem as palavras da profecia e guardam as
coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.”
Apocalipse 1.3

REUNIÕES DE ORAÇÃO
ORAI SEM CESSAR!
Diz os Atos dos apóstolos: “E perseveravam na
doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do
pão e nas orações”. Atos 2.42
Convidamos a todos os irmãos para que participem
conosco de nossas reuniões de oração.
Todas as segundas-feiras às 19h30min.
Às terças-feiras, a SAF (Sociedade Auxiliadora
Feminina) realiza duas reuniões de oração: Às
8h30min e às 14h30min.
Às quartas-feiras temos a reunião de oração
conduzida pelo Pb. Cassiano, às 8h.
Louvamos a Deus pelo crescimento do número de
irmãos comprometidos com a oração. Não deixe de
participar! Grandes bênçãos o Senhor tem reservado
para aqueles que o buscam com perseverança, sem
esmorecer, através deste precioso meio, a oração.

ORÇAMENTO
RELATÓRIO 1º SEMESTRE – 2016
PERÍODO

ORÇADO

REALIZADO

RECEITA
1º Semestre
2016

R$1.611.482

R$1.634.719

DESPESAS
1º Semestre
2016

R$1.562.102

R$1.613.015

Pela graça de Deus, temos observado que os alvos
têm sido alcançados no que concerne às RECEITAS.
Quanto às DESPESAS, estas ficaram ligeiramente
acima do número orçado, não extrapolando, porém,
o valor arrecadado.
Louvamos ao Senhor por tão grandes bênçãos
derramadas na vida de nossa Igreja e rogamos a Ele
que continue a nos dar condições de contribuir para
o engrandecimento do Seu Reino através da
Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte.
Ao depositar seu dízimo e oferta no gazofilácio da
Igreja, você como membro, participa ativamente do
avanço do Reino de Deus. O nosso desprendimento
em entregar os dízimos e as ofertas é um reflexo
claro de que entendemos a obra de Cristo na Cruz e
uma expressão verdadeira de gratidão por aquilo que
recebemos. Ao longo dos anos, Deus tem permitido a
nós, como Igreja, participar do sustento de inúmeros
projetos. Continuemos firmes, inabaláveis e sempre
abundantes na Obra do SENHOR, sabendo que nele
o nosso labor nunca será em vão. 1 Co 15.58

ESCOLA BÍBLICA DE FÉRIAS
9 HORAS NO TEMPLO
No mês de julho, assim como acontece no mês de
janeiro, temos a nossa Escola Bíblica de Férias. As
classes de Escola Dominical, a partir da UPA se
reúnem no Templo para estudarem temas de grande
relevância em nossa caminhada cristã. Abaixo,
esboçamos os professores e temas que serão
abordados neste mês.
17/07 – Pb. Ilton Elias
Tema: “Marcas do Cidadão do Reino”
24/07 – Presença do Missionário
Rev. Raimundo Montenegro
31/07 – Pb. José do Carmo
Tema: “A Unidade Orgânica da Igreja”

CAMPANHA DO QUILO SOLIDÁRIO
OPERAÇÃO BRASIL 2016
Nosso irmão Jônatas, aluno do curso Engenheiro
Elétrico do CEFET-MG, está participando deste
projeto como voluntário. Neste ano, o projeto está
reformando parte da Creche Associação 1º de Maio
no bairro Vista Alegre. O pessoal do PROGEST está
promovendo essa campanha do quilo para ajudar a
creche.
A ajuda poderá ser feita através de doação de
alimentos não perecíveis. Caso você queira participar,
faça contato com nosso irmão Jônatas no telefone
(31) 98235-3663
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SÉRIE – CARTA AOS EFÉSIOS

NOTA DE FALECIMENTO

A carta aos efésios possui um foco definido - o
“Mistério da Igreja”. A Igreja é uma comunidade onde
o poder de Deus de reconciliar as pessoas a Si é
experimentado e compartilhado.

“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

A Igreja é uma construção de pessoas santas,
“separadas” para a adoração ao Deus Único e
Verdadeiro. Ao escrever esta carta, Paulo encoraja a
Igreja de Éfeso levando-a à maturidade plena.

Comunicamos com pesar, o falecimento do Rev.
Obedes Ferreira da Cunha, aos 90 anos, ocorrido
no dia 13 de julho. Seu corpo foi velado aqui em
nossa Igreja, na quarta-feira passada, sendo
sepultado no Cemitério Bosque da Esperança no
mesmo dia.

Do início ao fim da carta, Paulo procura mostrar à
Igreja de Éfeso toda a riqueza da qual ela é dona. Ela
é a Família de Deus, portanto, precisa viver de modo
prático, de acordo com a riqueza que lhe foi dada.
O Rev. Edson tem pregado uma série de sermões
sobre esta impressionante carta. Oremos e
participemos!

O Culto Fúnebre foi uma grande bênção! Deus foi
louvado através do relato de um grande legado
deixado pelo querido Rev. Obedes.
Aproximadamente 40 pastores estiveram
presentes no Culto que foi conduzido pelo Rev.
Edson.
Representantes de diversos segmentos de nossa
denominação compareceram para trazer o abraço
fraterno à querida família enlutada. Dentre os
pastores presentes, destacamos a presença do
Presidente do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana do Brasil, Rev. Roberto Brasileiro.
O Rev. Obedes em 29/12/1971 recebeu convite
para integrar o quadro dos pastores da Primeira
Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte sendo
designado pelo Presbitério em 23/01/1972.

BODAS DE PRATA
DE MARCELO E DANIELA CAMPOLINA
Nossos irmãos Marcelo e Daniela Campolina estão
completando na próxima terça-feira, 19/07, 25 anos
de casados.
Louvamos a Deus por esta família querida que
nasceu desta união. Parabéns ao casal! Que Deus os
abençoe e os guarde!
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Aqui exerceu um ministério abençoador.
Destacamos sua participação na direção do
IPRESBT em julho de 1977. Com a transferência
do Rev. Denoel para São Paulo, alternou na
direção com outros irmãos, exercendo a função
por quase 12 anos. Foi também Deão do
Seminário. É Capelão Emérito. A Biblioteca do
Seminário Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos
Eller, em nossa cidade, possui o seu nome.
À D. Cenyr, seus filhos, Eleny, Lilian, Obedes Jr.,
Gleidys, Erdman, Emerson, Eiller e a toda a
família enlutada, expressamos os nossos mais
sinceros sentimentos, rogando ao Senhor doador
e mantenedor da vida, que console estes
corações.

NÃO DEIXEMOS DE CONGREGAR!
"Não deixemos de congregar-nos como é costume
de alguns; antes, façamos admoestações e tanto
mais quanto vedes que o Dia se aproxima".
Hb 10.25
A solene exortação do escritor aos hebreus neste
verso, refere-se à importância de nos
congregarmos, pois, juntos, animamos uns aos
outros e somos estimulados ao amor e às boas
obras. Por valorizar esta prática, é que nossa igreja
oferece a todos os seus membros e visitantes,
oportunidades de crescimento espiritual, não
somente aos domingos, mas também durante toda a
semana. Anote em sua agenda, e venha congregarse conosco!
Segunda-feira:
Reunião de oração às 8h30min e 19h30min.
Terça-feira:
Às 8h30min e 14h30min, reunião de oração da SAF
(Sociedade Auxiliadora Feminina).
Quarta-feira:
Às 8h reunião de oração.
Quinta-feira:
Às 19h30min, temos nosso estudo bíblico
doutrinário. Venha estudar a Palavra de Deus
conosco e crescer em graça e no conhecimento de
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Sexta-feira:
Às 20h, temos a "Sexta Jovem", quando os jovens
de nossa igreja se encontram para louvar a Deus e
estudar a Santa Palavra. (retorna em agosto)

17/07
Juliana Alves dos Santos de Oliveira
Raul Castello Perillo de Carvalho
Yeda Ribeiro
18/07
Jacimar Cruz de Souza
Jenifer Rocha Ferreira de Faria
Larissa Alves de Oliveira Terenzi
Maria Guilhermina Coimbra Bueno
Marina Stauffer Andrade Vieira Silva
19/07
Alair do Carmo Alves
Marilene Ferreira Silva
20/07
Cláudia Magalhães Souza
21/07
Célia Maia Silva
Mauro Rodrigo Schneider
Zulmira Pereira de Souza
22/07
Izabela Guimarães Muschioni
Noeme Faria de Melo Nogueira
23/07
Rian Castello Guimarães

Sábado e domingo:
Além das programações regulares de Escola
Dominical e Culto aos domingos, temos também
múltiplas atividades das sociedades internas de
nossa Igreja: UCP / UPJ / UPA / UMP / SAF / UPH.
Crianças, juvenis, adolescentes, jovens, senhoras e
senhores, todos estão inseridos no testemunho e
proclamação das verdades eternas.
Agende-se e venha participar conosco!
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