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O que é Igreja? A igreja é a soma de vidas cristãs. Somos cristãos? Somos Igreja.
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BENIGNIDADE
A versão da Bíblia King James (assim como
algumas em Português) traz a palavra
“delicadeza” em Gálatas 5.22, mas quase todas
as versões modernas dizem “benignidade”. “O
fruto do Espírito é... benignidade.”
Benignidade descreve a disposição gentil,
bondosa e generosa que resulta em fazer
favores, mostrar misericórdia e favorecer outras
pessoas.
Alguém benigno é bondoso, não rude;
compreensivo, não indiferente e servo, não
distante. Ele é atencioso, compassivo e
generoso.
Há uma benignidade natural que até mesmo as
pessoas do mundo demonstram umas as outras.
Porém a benignidade que é gerada pelo Espírito
é sobrenatural. Ela vai além de qualquer coisa
que o homem seja capaz de fazer por conta
própria. Ela capacita o crente a emprestar sem
esperar nada em troca. O capacita a mostrar
hospitalidade para com aqueles que não tem
como retribuir. Ela o capacita a recompensar
cada insulto com educação.
Um aluno de uma universidade cristã demonstrou
este tipo de benignidade sobrenatural a outro
aluno que era alcoólatra. Este havia se tornado
tão repulsivo que tinha sido rejeitado por seus
colegas e por fim foi expulso dos dormitórios. O
Não jogue este informe na via pública, ele pode servir para edificação de alguém.

cristão tinha uma cama a mais em seu quarto
e convidou o bêbado para viver ali. Por muitas
noites o cristão teve que limpar o vômito do seu
colega, tirar suas roupas, dar-lhe um banho e
colocá-lo para dormir. Foi uma demonstração
magnífica da benignidade cristã.
E- para completar a história- valeu a pena.
Certa vez, durante um período sóbrio, o rapaz
desregrado lhe perguntou irritado: “Escuta,
por que você que está fazendo tudo isso por
mim? O que você ganha com isso? O cristão
respondeu: “Eu ganho sua alma” - e realmente
a ganhou.”
Quando o Dr. Ironside estava limpando o porão
certo dia, chamou um vendedor de sucata para
separar papeis, revistas, panos e ferro velho. O
Dr. Ironside fingiu negociar seriamente um bom
preço pela sucata, mas o vendedor ganhou,
claro. Quando estava levando o último saco
para sua caminhonete, H. A. I. cordialmente o
chamou de volta, dizendo: “Ah, me esqueci de
algo. Quero dar-lhe isso no Nome do Senhor
Jesus.” E lhe deu mais cinquenta centavos.
O vendedor de sucata foi embora dizendo:
“Nunca ninguém tinha me dado algo no nome
de Jesus antes.”
“O fruto do Espírito é... benignidade.”
Luz Para o Caminho
Meditações diárias William Mac Donald

Nossa missão é dar testemunho da unidade do povo de Deus como Igreja na localidade,
isto é, como Corpo de Cristo neste local em que vivemos.
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99753-1909

SEG
QUA

99842-7022
99618-2551

Reunião de Irmãos de Encargo - 19h30
Salmodiar - 17h

QUI

99690-7793

Oração das mulheres - 14h30
Programa de Cura Interior - 19h30

Vigília de Oração - 20h
1º SÁB: Reunião de Casados - 19h30
Reunião de Adolescentes - 19h30
2º SÁB: Rede Crer&Ser - 14h30
Vitória Jovem - 19h30
3º SÁB: Reunião de Homens - 16h
4º SÁB: Reunião de Mulheres - 16h
Rede Crer&Ser - 14h30
Reunião Geral: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 19h
Reunião Geral: 3º domingo - 09h
EBT: 1º, 2º, 4º e 5º domingos - 09h

• ANIVERSÁRIOS DE CASAMENTO

Não desperdice seu privilégio de orar.
Você pode orientar sua vida por si mesmo, mas pode buscar a direção de Deus.
Você pode tomar solitariamente suas decisões, mas você pode buscar conhecer a vontade
de Deus.
Você pode seguir na solidão, mas pode continuar acompanhado por Deus.
Você pode não orar, mas pode orar.
Não desperdice o privilégio de ser ouvido e guiado por Deus.
Não desperdice sua oportunidade de orar.
Pode ser para agradecer, por uma conquista há muito sonhado ou por uma dor que acompanha seu corpo durante todo dia; por uma ideia que lhe foi inspirada ou por um espinho
na carne; por um banquete à mesa acompanhado ou por um pedaço seco de pão que a
fome tornou delicioso. Pode ser para pedir. Pedir por quem precisa. Pode ser na estação
dos ventos agradáveis. Pode ser na hora da turbulência. Pode ser no triunfo e na tentação.
Pode ser no lazer e no trabalho, na realização e na frustração. Pode ser para pedir por
você.
Não desperdice sua oração, impostando sua voz para parecer solene ou procurando um
lugar que considere especial. Seja simples ao orar. Seja sincero ao louvar. Seja humilde ao
pedir. Ore onde estiver, andando, sentado, deitado, em pé.
O que importa é que ore, correndo, voando ou mergulhando.
Quando oramos, inspiramos e respiramos a atmosfera da vida profunda.
Prazer da Palavra - Israel
Belo de Azevedo
Auditório da Igreja em Vitória | rua Vitalino dos Santos Valadares, nº 125
Santa Luíza. Vitória-ES (Atrás da Polícia Civil da Reta da Penha).

17/12
Eliana Ferreira da S. dos Santos e
Gecy dos Santos
18/12
Maria Angélica do Carmo Amaral e
Adilson Nunes Amaral
Maria de Fátima P. da Silva Duro e
Francisco de Campos Duro Neto
Renata Santos Rocha e
Aender Alves Rocha
19/12
Eliana Santos Duarte
Jorge Luis Duarte Gomes
Maria Antonia Botelho S. S. Pimentel e
Antonio Benedito Pimentel
Maristela Moneche da Silva e
Rogério Gandini da Silva
20/12
Sandra Barboza Nunes de Deus e
Mateus Nunes de Deus
Solange A. Pagoto Schulz e
Nilson Schulz
21/12
Aline Baptista Perin e
Rodrigo Tessarolo de Almeida
Sandra Feu Mattos de Oliveira e
Rogério Oliveira
22/12
Joelma de Souza Matos dos Santos e
Anderson Trindade dos Santos
Maria Emília de A. Machado Leal e
Marcos Emiliano Mattos Leal
Maria Guilhermina Lírio Pela e
José Maria Pela

99843-2056
99885-8516
99814-8016
99897-2841
99769-1831
99728-7422
99258-4657
99779-9815
99981-6256
98146-5230
99600-9708
99805-4370
99995-1540
99916-0166

Grupos Familiares - 19h30

SEX

99898-2934

SÁB

17/12
Jorgian Moneche
19/12
Edvaldo de Jesus dos Santos
20/12
Ana Luzia Raymundo Pereira
Mauro Paim Dias
22/12
Márcia do Nascimento B. Coelho

TER

• NOSSA PROGRAMAÇÃO

• ANIVERSARIANTES

DOM

NÃO DESPERDICE SUA ORAÇÃO
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• LEITURA DIÁRIA

• Segunda - Mc. 5.2-14 • Sexta - Dn. 9.3-4
• Terça - II Co. 7.1-6
• Sábado - Sl. 106.1-4
• Quarta - Ef. 1.3-6
• Domingo - Rt. 4.12-15
• Quinta - II Re. 12.13-16
• PRESBITÉRIO

• Deronis Ferreira de Souza
• Eli Costa
• Julio Cesar Mattos
• Nourival Cardozo Jr
• Odilon Fraga de Deus
• Rogério Gandini
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