ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTÉRIO EM TODOS OS SANTOS
PASTORAL – 21/09/2021

O FRUTO DO ESPÍRITO
O Fruto do Espírito Santo se refere a atributos divinos daqueles que andam no Espírito (v.16), pois a
verdadeira manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas é que nos tornemos mais semelhantes a
Cristo em seu caráter e atitudes.

QUAIS SÃO SUAS CAUSAS:
1. AMOR - Deus é amor e quem está com Deus tem amor (1Jo 4:16). Principal virtude do fruto do
Espírito (1Co 13:13); é o maior mandamento bíblico: Amar a Deus sobre todas as coisas (Mt 22:
1.1. 36-39). Esse amor foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo (Rm 5:5), ele é
incondicional (Rm 12:20). O AMOR é atitude e não um sentimento (1Jo 5:1-3).
2. ALEGRIA - Em Jesus Cristo temos a verdadeira alegria e esperança (Sl 30:5; 16:11; Rm 14:17).
A Alegria não é a mesma coisa que felicidade! Felicidade está ligado a circunstâncias
momentâneas, logo é algo passageiro. A Alegria está, além disso e permanece em momentos de
crises e tristezas (2Co 7:4) e a alegria do Espírito Santo é capaz de nos fortalecer em tudo (Tg 1:14) e ela não está ligada as circunstâncias e sim aos Céus. (Jo 16:22)
3. PAZ - A Bíblia nos ensina que temos paz com Deus através de Jesus (Rm 5:1-2), pois o Deus
Todo-Poderoso é nosso amigo Fiel (Rm 8:31; Jo 15:14-15) e seja qual for a situação esta paz
estará conosco (Fp 4:7; Jo 14:26-27).
4. PACIÊNCIA - A melhor descrição de paciência é longanimidade, que traz a ideia de animo
extenso ou longo (Tt 3:14; Jd 1:21), mas uma capacidade motriz de persistir sempre (Pv 16:32;
Tg 5:7-10; Jo 16:33; 2Pe 3:15; Gl 6:9; Ec 11:4).
5. AMABILIDADE OU BENIGNIDADE - A forma como tratamos as pessoas muda, porque vemos
o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer a amabilidade é ter COMPAIXÃO,
MISERICORDIA E GENEROSIDADE com o próximo (Mc 1:40; Ef 4:32). Nós precisamos
renunciar o nosso “EU”, pois a benignidade está ligada ao amor e com isso não devemos causar
danos a ninguém (Rm 12:10; Mt 5:43-48; Lc 6:27-38).
6. BONDADE - Este ato é fazer o BEM, não para agradar as pessoas e BAJULAR com outras
intenções, mas fazer o correto e justo (Sl 23:6; Ex 33:19; Is 61:1-3; Ef 5:9-10).
7. FIDELIDADE - O que observamos muito no nosso mundo e principalmente em nosso meio de
Fé Cristã é uma fidelidade condicional, que é uma espécie de relação de “ CIRCUSTÂNCIAS” e
muitas vezes depende do nível de relacionamento, e também do comportamento da outra pessoas.
A fidelidade como fruto do Espírito é ser fiel a alguém, sem ter que ser correspondido (Sl 15:4;
86:15; Hb 10:23; 2Tm 2:13; Rm 3:3; Lc 16:10; Mt 25:21; Dt 32:4)
8. MANSIDÃO - É a capacidade do Espírito em ser sereno e agir com calma mesmo em situações
desagradáveis, buscando o equilíbrio. Um aspecto revelador da mansidão, como fruto do Espírito
é deixar Deus agir, como uma ovelha guiada pelo seu Pastor, PORÉM ISSO NÃO SIGNIFICA
QUE TODO CRISTÃO É BOBO, FRÁGIL, FRACO OU FÁCIL DE MANUSEAR... (1Pe 2:23;
Sl 27:11; Sl 139:24; Jo 10:27-28; Fp 4:13; Sl 27:1; Is 40:29).
9. DOMÍNIO PRÓPRIO - Em seu sentido original, ela descreve a competência de uma pessoa
conter-se a si mesma contra os seus próprios desejos. Entretanto a ajuda do Espírito Santo é
possível gerar esse controle e manter todo o equilíbrio em que precisamos (Tg 3:2; 1Co 6:12;
Tg 1:14; Rm 8:8; 2Tm 1:7).
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PASTORES Aniversariantes da ADTS – SETEMBRO
O Pastor presidente Célio Teixeira Jorge, juntamente com sua diretoria, parabeniza os
PASTORES aniversariantes do mês de SETEMBRO, desejando as mais abundantes bênçãos
de Deus.
Dia 21 - Raimundo Inácio de Lima Filho (ÁGUIA DE OURO)
Dia 21 - Valdir Galdino dos Santos (SANTA MARIA DO SUAÇUÍ)
Dia 25 - Deuzair Gomes (COLÉGIO)
Dia 25 - Jeremias Barcelos Belmiro (COELHO NETO 2)
Dia 28 - Sérgio Tenório Tavares (MATRIZ - JOCUM)
Dia 29 - Ronaldo Machado Gomes (BONGABA)

