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Jesus, a razão de nossa história.
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MENSAGEM PASTORAL
O FRUTO DO ESPÍRITO E A SANTIDADE DE VIDA

16 Digo, porém: andai no Espírito e jamais
satisfareis à concupiscência da carne.
17 Porque a carne milita contra o Espírito, e o
Espírito, contra a carne, porque são opostos
entre si; para que não façais o que, porventura,
seja do vosso querer.
18 Mas, se sois guiados pelo Espírito, não
estais sob a lei.
19 Ora, as obras da carne são conhecidas e
são: prostituição, impureza, lascívia,
20 idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias,
ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
21 invejas, bebedices, glutonarias e coisas
semelhantes a estas, a respeito das quais eu
vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que
não herdarão o reino de Deus os que tais coisas
praticam.
22 Mas o fruto do Espírito é: amor, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade,
23 mansidão, domínio próprio. Contra estas
coisas não há lei. Gl 5.16-23
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, progredir numa certa
área, ou estou estagnado?
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. Porém, o
verdadeiro teste, a evidência do fruto do
Espírito Santo, geralmente é ignorado ou
minimizado. Foi nessa armadilha que os
fariseus caíram.
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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.
Causa-nos vergonha, mas devemos confessar
que conhecemos pessoas não-crentes no
Senhor Jesus 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 não-crentes operam por
motivos egoístas, mesmo não percebendo.
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 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
formos cheios do Espírito, vamos exibir o fruto
do Espírito. Isso, porém, obviamente envolve
tempo.

Os servos do Senhor vivem e andam no
Espírito, demonstrando as qualidades
reveladas nas Escrituras como características
piedosas de verdadeiros cristãos.

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.

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 são suas características que marcam
nosso progresso rumo à santificação.

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.

Estudar sobre o fruto do Espírito é estudar
sobre algo que molda o nosso caráter. O
evangelho nos diz que o verdadeiro
arrependimento produz ações morais
concretas como fruto da nova vida em Cristo,
afinal, se alguém está em Cristo é nova
criatura, 2 Co 5.17.

É mais fácil medir a espiritualidade por fatores
exteriores do que pelo fruto do Espírito.
Podemos ter os dons espirituais e mesmo
assim sermos imaturos.

Se a nossa natureza pecaminosa produz frutos
nocivos, indignos, que nos causam vergonha,
por sua vez, o fruto do Espírito que procede de
Deus e de sua Graça nos causa amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio.

Conforme mencionado, 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.
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.

Nós, naturalmente produzimos as obras da
carne. O Espírito Santo por sua vez, produz em
nós as características do fruto do Espírito.
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

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 há lei"
(23). Paulo encerra esta parte relembrandonos que aqueles que pertencem a Cristo
crucificaram as paixões da carne.
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SOCIEDADES INTERNAS
SAF - SOCIEDADE AUXILIADORA
FEMININA

ELEIÇÃO DE OFICIAIS
CANDIDATOS DEFINIDOS

"Eu sei que tudo quanto Deus faz durará
eternamente; nada se lhe deve acrescentar, e
nada se lhe deve tirar; e isto faz Deus para que
haja temor diante dele." Ec 3.14

A Comissão nomeada pelo Conselho se
reuniu novamente com os irmãos indicados e
aprovados pelo Conselho para mais um
momento de conscientização sobre o
Oficialato da Igreja, princípios bíblicos,
constitucionais e papéis do Presbítero e do
Diácono. Foi uma reunião muito proveitosa.
Os irmãos indicados se posicionaram e já
temos os nomes definidos para
apresentarmos à Igreja. Serão 3 vagas a
serem preenchidas no Conselho e 09 na Junta
Diaconal.

Reunião de Oração:
Terça-feira, 8h30min e 14h30min
Departamento responsável:
Henriqueta Bergo
Reunião Executiva:
Início às 14h30min, dando prosseguimento
após a reunião de oração.
Contamos com a presença de todas as
relatoras e diretoria.
DIÁCONOS DE PLANTÃO
Hoje: José Carlos, João, Éder Mello, José L.
Espeschit, José Maria, Natanias, Sérgio
Maciel
Segunda-feira: Éder Mello
Quinta-feira: Fernando Boson
Sexta-feira: Hildemar Neto
Sábado: Jessé Oliveira, João Marcus
NASCEU BENJAMIM
HERANÇA DO SENHOR
“Herança do SENHOR são os filhos, o fruto do
ventre seu galardão”. Sl 127.3
No último dia 18/09 nasceu Benjamim Doehler
dos Reis, pesando 3,520kg, medindo 51cm,
filhinho de nossos queridos irmãos, Mateus e
Luiza, avós paternos Pb. Celso e Mariza, avós
maternos Flávio e Karla. Alegramos com esta
querida família pela chegada deste
cordeirinho de Jesus, herança do SENHOR.
Nossos irmãos Flávio e Karla também se
alegram pela chegada de outro netinho,
Miguel Doehler Braun. Miguel nasceu no dia
16/09 pesando 2,900kg e medindo
48cm,filhinho de Bárbara Valadão Doehler e
Rafael Braun Santos. Que Deus abençoe o
crescimento destas preciosidades.
Felicitamos os familiares por estas heranças
do SENHOR.
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Findo estes preparativos, a partir do próximo
domingo, 01/10 apresentaremos os
candidatos para a Igreja. Esta apresentação
se repetirá nos domingos seguintes 08 e
15/10, sempre por ocasião dos cultos matutino
e vespertino. A Assembleia para a eleição
está agendada para o dia 22/10, por ocasião
do culto matutino. Oremos em favor deste
momento!

REUNIÃO DO CONSELHO
O Presidente do Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte, Rev. Edson
Costa Silva, convoca o Conselho para se
reunir na próxima quinta-feira, dia 28/09, às
20h30min. Esperamos por todos os membros
do Conselho para esta reunião e contamos
com as orações da Igreja.

ESCOLA DOMINICAL ITINERANTE
Hoje
Equipe 1:
Rizza Rodrigues C. Caldeira
Rua Crisspim, 155 - Pirajá
Tel.: 3436-5405
Equipe 2:
Gianfranco Zorzin
Rua Julio de Castilho, 133/804 - Torre 2
Palmeiras
Tel.: 2510-9786 / 98415-7505

PARTICIPE DOS CORAIS DA IGREJA
Louvamos a Deus pelos corais de nossa
Igreja!
Para as crianças e juvenis temos o coral
infanto-juvenil, para a juventude temos o coral
jovem, para os adultos temos o coral
masculino, o coral feminino, e o coral principal
que reúne tanto homens quanto mulheres
para o louvor ao nosso Deus.
Você, membro de nossa Igreja, que tem o
desejo de participar de um de nossos corais,
aproxime-se. Coloque o dom que você
recebeu de Deus, a serviço dele, usando-o
para a Glória do Criador e Mantenedor de
nossas vidas e para o bem da Igreja.
Corista: Lembre-se de seu compromisso! "Os
cantores, filhos de Asafe, estavam nos seus
lugares, segundo o mandado de Davi, e de
Asafe, e de Hemã, e de Jedutum, vidente do
rei, como também os porteiros, a cada porta".
2 Crônicas 35.15a
Coral Infanto-Juvenil
Ensaios todos os domingos às 17h.
Coral Jovem
Ensaios todas as segundas-feiras, 20h30min.
Jovem! Participe também da reunião de
oração às 19h30min
Coral Feminino
Ensaios todas às terças-feiras, às 20h.
Coral Masculino
Ensaios todas as quintas-feiras às 20h30min,
após o Culto Doutrinário. Corista, faça um
esforço, chegue mais cedo e venha para o
Culto das 19h30min.
Coral de Adultos
Ensaios às quartas-feiras às 19h50min e aos
domingos às 16h50min.

CULTO DOUTRINÁRIO
QUINTA-FEIRA ÀS 19H30MIN
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.

REV. EDSON E CORAL MASCULINO NA
IP DE GUANHÃES
Atendendo a convite nosso pastor Rev. Edson
e o coral masculino visita neste final de
semana a IP de Guanhães por ocasião do
aniversário daquela igreja irmã. Oremos em
favor desta viagem e programação!

VISITA AOS POMERANOS
Uma comissão especial composta pelo Rev.
Edson, Rev. Rogério, Pb. César Timóteo e Pb.
Erdman visitará o campo missionário entre os
pomeranos na Mata Fria, interior do Estado do
Espírito Santo nos dias 25 e 26/09. Oremos
em favor desta viagem.

REUNIÕES DE ORAÇÃO
ORAI SEM CESSAR
Todas as segundasfeiras, às 19h30min.
Às terças-feiras, a SAF
(Sociedade Auxiliadora
Feminina) conduz dois momentos de oração
às 8h30min e às 14h30min.
Às quartas-feiras temos a reunião de
oração conduzida pelo Pb. Cassiano e sua
esposa D. Marta, às 8h.

BODAS DE ESMERALDA
O Pb. Tarcísio e sua esposa
Lívia celebram neste dia
24/09, 40 anos de
casamento. Deus uniu
estes queridos irmãos pelos laços do
matrimônio exatamente no dia 24/09/1977.
Louvamos a Deus por esta família querida e os
felicitamos por valiosa data.

Momentos propícios para juntos elevarmos a
Deus nossas petições, intercessões e
gratidão por tudo o que o SENHOR tem
bondosamente nos oferecido através de
suas dadivosas mãos.
Separe um momento e venha juntar-se a nós
em oração. Grandes bênçãos o Senhor tem
reservado para aqueles que o buscam com
perseverança, sem esmorecer, através
deste precioso meio, a oração.
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O VALOR DA INTERCESSÃO
Interceder é colocar-se no lugar de outro e
pleitear a sua causa, como se fora sua própria.
Diz Tiago: "Orai uns pelos outros" (5.16).
Samuel orou constantemente pela nação;
Daniel orou pela libertação do seu povo do
cativeiro; Davi suplicou pelo povo; Cristo
rogou por Seus discípulos e fez especial
intercessão por Pedro; Paulo é exemplo de
constante intercessão.
Toda a Igreja é chamada ao fascinante
ministério da intercessão. Continuemos as
nossas intercessões em favor de nossos
amados irmãos enfermos, idosos, em
recuperação de sua saúde.
Lembremos sempre das recomendações da
Palavra de Deus através do apóstolo Paulo:
“Orai sem cessar..., em tudo dai graças..., orai
por nós..., em tudo, porém, sejam conhecidas,
diante de Deus, as vossas petições, pela
oração e pela súplica, com ações de graças”.
Na intercessão, apresentamos a Deus as
necessidades e preocupações dos nossos
irmãos. Ao fazermos isso, exercitamos a
dádiva do amor de Deus pelo nosso próximo.

ORAÇÕES PELOS NOSSOS IRMÃOS DO
MÉXICO
Nesta semana um terrível terremoto assolou o
México. Deixou inúmeras vítimas e danos
materiais. De acordo com informações
passadas pelo secretário mexicano de
Governo, o número de mortos passou de duas
centenas na Cidade do México, no estado de
Pueblas, em Morelos, no Estado do México e
Guerrero.
Muitos edifícios desabaram total ou
parcialmente com o terremoto, com uma
magnitude 7,1 na escala Richter.
A Igreja Presbiteriana Nacional do México é
muito forte. Possui mais de 6.000 igrejas e
aproximadamente 3.000.000 de membros. É a
maior denominação reformada do México e a
maior na América Latina. Certamente muitos
de nossos irmãos mexicanos estão vivendo
momentos de profunda dor. Que possamos
interceder por nossos irmãos e por toda a
população mexicana.

CURSO DE NOIVOS

Não devemos nos esquecer de que a glória de
Deus deve estabelecer o propósito final da
intercessão.

CLASSE DE CATECÚMENOS
Você que tem frequentado a nossa Igreja e
deseja se tornar membro comungante dela,
seu lugar é na classe de catecúmenos!
Lembramos a todos que esta classe visa não
somente a preparação para a pública
profissão de fé, mas também a instrução
daqueles que desejam se tornar membros de
nossa Igreja.
As aulas da nova turma tiveram início no mês
passado, no horário da Escola Dominical, 9h sala 301 – 3º andar.
Não é necessária inscrição prévia, basta se
dirigir para a classe e você será matriculado.
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O presente curso, que será ministrado por
nosso pastor Rev. Edson e sua esposa
Clayde, tem por objetivo levar os nubentes a
refletir profundamente sobre o compromisso
que vão assumir diante de Deus e da Igreja,
sobre as condições que devem buscar como
casal para entregar-se um ao outro e construir
um casamento feliz e estável.
O casamento é acima de tudo uma edificação,
Sl 127. Data: 20 e 21/10

UMP - UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA
Intercâmbio com Brasília
O nosso intercâmbio com a Igreja Presbiteriana Nacional de Brasília está chegando!As
inscrições já podem ser realizadas pelo link: https://goo.gl/7kJdRm.
O investimento efetuado até o dia 15 de outubro será de R$180,00, podendo ser dividido em até
três vezes. Não perca tempo e garanta já a sua inscrição! Esperamos você lá!
Sexta Jovem
É possível alguém ser salvo e não saber ou não ter certeza? E ter certeza de que é salvo, mas não
ser, é possível? Qual é a natureza da salvação cristã? Os salvos são salvos de quê, como, para
quê? Qual é a importância desta doutrina para a vida cristã? Como um cristão pode ter uma
certeza segura da sua salvação e como evitar os enganos?
Esses serão os temas que abordaremos nas nossas próximas Sextas Jovens. Se você quer ter
uma visão bíblica sobre tal questão tão importante, se você deseja saber como orientar alguém
que esteja em dúvida sobre isso, ou ainda se você precisa de segurança sobre o real do estado
da sua alma, compareça nas próximas semanas e vamos aprofundar biblicamente este tema
sobre as graças da salvação e da certeza da salvação para o cristão.
As Sextas Jovens ocorrem em nossa Igreja todas as sextas-feiras, a partir das 20h,
pontualmente. Venha e participe!

FILHOS DO PACTO
Prepare seu filho para a “Pública Profissão de Fé”
“Estas palavras que hoje te ordeno, estarão em teu coração; tu inculcarás a teus filhos, e delas
falarás...” Deuteronômio 6. 6-7ª. “Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando
for velho não se desviará dele”. Pv 22.6
Como Igreja cremos que o agente primário na educação espiritual dos filhos é o pai cristão.
Portanto, diferentemente da maioria das igrejas que usurpam esta responsabilidade para si,
estamos comprometidos a ajudar o pai, com o suporte de sua esposa, na importante tarefa de
evangelizar e disciplinar seus filhos. Nos lares nos quais a mãe é a única crente, terá ela esta
responsabilidade com a ajuda da igreja. Isto não somente cumpre o mandato bíblico
(Deuteronômio 6.6-9), como também temos a esperança de que seja um fator catalisador para
um relacionamento familiar mais íntimo e uma rica porta de comunicação entre pais e filhos.
Pais! Fiquem atentos ao desejo de seus filhos, prepare-os para tão importante passo na caminha
cristã. Procure o Rev. Edson, pastor da Igreja, e preparem seus filhos, lembrando sempre que o
preparo deles não depende de erudição teológica, mas do temor e reconhecimento da
dependência de Deus, dele provém à verdadeira capacitação.
Faça seu pedido através do Disque Paz com
Suely - 32139232 ou disquepazbh@gmail.com
Preço unitário, 2,00
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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 – Servindo a IP Metropolitana

24/09
Beatriz Pitta Maciel Giovanini Lage
Neila Suely Campos Barbosa Câmara

26/09
Isabela Lourenço de Souza Fleming
Lílian Rute Bergamo
Maria Helena Bernardes

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!

27/09
Catarina Froes Pitta Maciel
Fabiana Pereira Amorim Gomes
Fernanda dos Santos Vidal
Herica Patrícia Santos Barbosa

28/09
Alda Brasil Rocha
Ceci Gibram Silva

VISITE NOSSAS CONGREGAÇÕES

Guilherme Soares de Oliveira Serra Morais

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

Iraídes Silveira Carvalho

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 19h
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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Maria Anita Guimarães

29/09
Juliana Galvão de Melo Santos

30/09
Bruno Barbosa Penna Linares Vieira
Margareth Alvarenga de Carvalho Suarez
Rebeca Gabriel de Vasconcelos Silveira

