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AQUECIMENTO:
comece orando e cantando.

B ETempo de orar

ORE pela multiplicação dos PGMs

ORE pelos irmãos que estão ou 
possuem familiares com COVID

ORE para que o Espírito Santo conceda 
a você coragem e oportunidade de 
compartilhar o Evangelho

Tempo de cantar
 224 HCC - “Vós, criaturas de Deus Pai” 

60 HCC - “Aleluia! Gratos hinos entoai!”

“Alegrei-me”

 “Faz chover”

“Manancial” 

395 HCC - “Quero estar ao pé da cruz”

“Eu me rendo”



A FÉ QUE SALVA
[Tiago 2.20-26] 20Quanta insensatez! Vocês 
não entendem que a fé sem as obras é 
inútil? 21Não lembram que nosso antepas-
sado Abraão foi declarado justo por suas 
ações quando ofereceu seu filho Isaque 
sobre o altar  22Como veem, sua fé e suas 
ações atuaram juntas e, assim, as ações 
tornaram a fé completa. 23E aconteceu exa-
tamente como as Escrituras dizem: “Abraão 
creu em Deus, e assim foi considerado justo”. 
Ele até foi chamado amigo de Deus! 24Ve-
jam que somos declarados justos pelo que 
fazemos, e não apenas pela fé. 25Raabe, a 
prostituta, é outro exemplo. Ela foi declara-
da justa por causa de suas ações quando 
escondeu os mensageiros e os fez sair em 
segurança por um caminho diferente. 26As-
sim como o corpo sem fôlego está morto, 
também a fé sem obras está morta.

Como se dá a salvação em Jesus Cristo? 
Paulo responde em Efésios 2, versos 8 e 9: 
“Porque pela graça sois salvos, por meio da 
fé; e isto não vem de vós, é dom de Deus.Não 
vem das obras, para que ninguém se glorie.” 
Sim, a salvação é obra de Deus, do início ao 
fim. O Espírito Santo de Deus convence 
omundo do pecado, da justiça e do juízo (Jo 
16. 7-11), e aplica ao redimido a salvação, san-
tificando-o (Fp 2. 12-13).

Pergunta:
Já que a santificação é uma obra de 
Deus, na pessoa do Espírito Santo, qual a 
minha função nesta obra? A santificação 
exige esforço humano?

[Hebreus 12:14] 14Esforcem-se para viver 
em paz com todos e para serem santos;
sem santidade ninguém verá o Senhor.

Todos sabemos o quão dif ícil é não comer 
um pouco a mais de um prato que amamos. 
Ou ir à academia quando o corpo pede mais 
alguns minutos (que podem se transformar 

em horas) de repouso. O esforço envolvido 
na santificação é semelhante: ainda há em 
nós, que nascemos de novo, resquícios da 
natureza caída humana, produzindo tenta-
ções e pecado. A santificação completa dos 
filhos de Deus ocorrerá na ocasião da 
segunda vinda de Cristo, quando teremos 
corpos espirituais incorruptíveis, totalmente 
livres de pecado (1Co 15). O teremos corpos 
espirituais incorruptíveis, totalmente livres 
de pecado (1Co 15). Dessa forma, o processo 
de santificação, ainda que iniciado, mantido 
e finalizado por Deus, exige sim esforço da 
nossa parte - e muito! O paralelo de Tiago 
nos ilustra bem como tudo funciona: assim 
como não existe vida no corpo sem o fôlego, 
também não existe fé na vida do cristão se 
ela não é mantida/comprovada por boas 
obras, as duas coisas são inseparáveis. Para 
operarmos a salvação (Fp 2.12), ou seja, exer-
cermos a santificação, devemos antes de 
tudo nos encher da palavra de Deus, que é a 
palavra da verdade (2Tm 2.15). 

Apenas se estivermos saturados dela, atra-
vés da leitura das Escrituras, oração e comu-
nhão com a igreja, é que teremos forças e 
recursos para enfrentar um mundo em 
trevas.E no intuito de nos não pecar, a bíblia 
sempre nos instrui de duas maneiras. Em 
primeiro lugar, afastar nosso caminho 
daquilo que é perverso. Ou seja, evitar qual-
quer situação que possa facilitar a ocorrên-
cia de algum tipo de tentação em nossa 
mente ou coração (Pv 5. 8). Em segundo 
lugar, quando por algum motivo nos expo-
mos ao risco da tentação e ela ocorre, a 
bíblia nos manda fugir. Contornar, argu-
mentar ou tentar resistir não são boas 
opções - deve-se fugir!                                                                      

 .
Pergunta:
O que são as boas obras? (além da obser-
vância das disciplinas espirituais). Como 
fazer mais boas obras?

Tempo da palavra

    Tiago 2.20-26



Pergunta:
O que são as boas obras? (além da obser 
vância das disciplinas espirituais). Como 
fazer mais boas obras?

Tito 2. 1-15] Os velhos, que sejam sóbriosgra-
ves, prudentes, sãos na fé, no amor, e na 
paciência; as mulheres idosas, semelhante-
mente, que sejam sérias no seu viver, como 
convém a santas, não caluniadoras, não 
dadas a muito vinho, mestras no bem; para 
que ensinem as mulheres novas a serem 
prudentes, a amarem seus maridos, a 
amarem seus filhos, a serem moderadas, 
castas, boas donas de casa, sujeitas a seus 
maridos, a fim de que a palavra de Deus 
não seja blasfemada. Exorta semelhante-
mente os jovens a que sejam moderados. 
Em tudo te dá por exemplo de boas obras; 
na doutrina mostra incorrupção, gravidade, 
sinceridade, linguagem sã e irrepreensivel 
para que o adversário,  nenhum mal quedi-
zer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem 
a seus senhores, e em tudo agradem, não 
contradizendo, não defraudando, antes 
mostrando toda a boa lealdade, para que 
em tudo sejam ornamento da doutrina de 
Deus, nosso Salvador. Porque a graça salva-
dora de Deus se há manifestado a todos os 
homens, ensinando-nos que, renunciando à 
impiedade e às concupiscências munda-
nas, vivamos neste presente século sóbria, e 
justa, e piamente, aguardando a bem-a-

venturada esperança e o aparecimento da 
glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus 
Cristo; O qual se deu a si mesmo por nós 
para nos remir de toda a iniqüidade, e puri-
ficar para si um povo seu especial, zeloso de 
boas obras.

O texto acima, encontrado na carta que 
Paulo escreveu a Tito, fala por si só. São inú-
meros exemplos sobre como devemos 
espelhar no caráter de Cristo nas nossas 
relações sociais, a fim de glorificar a Deus 
em todas as nossas atitudes.

[Conclusão]

A fé que salva é concedida gratuitamente 
por Deus, se inicia com o arrependimento 
do pecador, é mantida e aplicada através 
da santificação que, na segunda vinda de 
Cristo, será completa. Devemos nos lem-
brar de que a fé salvadora é acompanhada 
de obras de santidade, sem as quais nin-
guém verá o Senhor. Essas obras exigem 
dedicação nas disciplinas espirituais (ora-
ção, leitura das Escrituras, comunhão com 
a igreja) e nas relações sociais, nos apartan-
do do pecado e nos aproximando do cará-
ter de Cristo. Que tenhamos esmero com 
relação às coisas de Deus, sempre exami-
nando a nós mesmos e aos frutos que 
temos produzido. Para que, cada vez mais, 
tenhamos uma fé mais forte e verdadeira.
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ParticipeApoio ao roteiro
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Hiltemar Júnior PGM Setor dos Funcionários

Toda quinta às 20h

62 99827-1818 | Tássio Amaral

PGM Setor Sudoeste
Todo sábado às 20h

62 98158-7076 | Arthur Guilarde

PGM Setor Fonte Nova
Toda terça às 20h

62 99421-8036 | Johnatas Sousa

PGM Parque dos Buritís
Toda terça às 20h

62 99695-7495 | Hubner Ramos

PGM Jardim Goiás
Toda quinta às 20h

71 99676-1708 | Luiz César
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