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Telefone da igreja: 3026 – 5011

Telefone do pastor: (27) 98838 - 7703

Horário de Atendimento no Gabinete Pastoral:
Terças: 14-17h Quartas: 09-12h Quintas: 09-12h

www.ipbjardimdapenha.com.br

www.facebook.com/ipbjardimdapenha

Quarta feira às 19:30
Reunião de Oração e
Estudo Bíblico
Domingo
09h Escola Bíblica Dominical
18h Culto
Sexta às 19:30
Vigília de Oração
(somente a primeira do mês)

www.ipbjardimdapenha.com.br
ipbjardimdapenha

O CRENTE E AS OBRAS
“Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser que
tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé
salvá-lo?” (Tg 2.14)
O versículo acima, que é uma pergunta, leva-nos ao
ponto central deste texto. Tiago quer saber como uma
pessoa sem obras pode dizer que está salva?
Deus nos salvou, não por causa de atos bons que
houvéssemos praticado, mas porque, na sua misericórdia,
fomos lavados pelo poder regenerador e renovador do
Espírito Santo que Ele derramou sobre cada um de nós,
por meio de Jesus Cristo. Por Ele fomos justificados pela
graça e nos tornamos herdeiros da esperança da vida
eterna. As obras são o resultado e não a causa da salvação.
A ordem divina é salvação, depois o serviço. Somos salvos
para servir a Deus e aos outros. Por que devemos praticar
as boas obras?
Porque testificam a nossa fé – “Assim, também a fé, se
não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Tu
tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua fé sem as
obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé”. (Tg
2.17,18). Temos a certeza que as obras não salvam, mas as
praticamos por amor e gratidão a Deus. Para que elas
sejam boas devem brotar de um coração regenerado,
precisa ser fruto de fé.
Porque é o propósito de Deus para nós –“Pois somos
feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as
quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nelas" (Ef 2:10). O eterno projeto de Deus para nós é que
sejamos filhos ativos, operantes, frutíferos e ricos em boas
obras. A árvore sadia deve produzir bons frutos (obras).
Isso é o natural, é o comum, é o apropriado, é o mandado
de Deus aos Seus salvos: “Assim, toda árvore boa produz
bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus”
(Mateus 7:17).

Os maus frutos (obras ruins) podem indicar que não houve conversão verdadeira, mas
apenas convencimento. O que chamamos geralmente de pessoa convencida e não
convertida. Estamos ligados à videira verdadeira e devemos produzir frutos (boas obras)
para não sermos cortados e lançados no fogo.
Tiago analisa o comportamento de alguns que diziam ter fé , diziam ser salvos, mas que
não tinham obras que demonstrassem essa realidade em suas vidas. A conclusão a que
ele chega é que essas pessoas estavam iludidas com o que achavam que tinham. Tiago
está combatendo o pensamento de alguns que achavam que uma vez crentes, estavam
salvos e não precisariam fazer mais nada, quando, na realidade, é aí que começa nossa
missão, com uma vida de forma mais alinhada com os propósitos de Deus, fazendo
todas as obras que Deus designa aos Seus servos.
Porque compareceremos diante do tribunal de Cristo - As boas obras do crente
estarão diante dele no juízo, a fim de serem rejeitadas ou recompensadas no tribunal de
Cristo. O crente será galardoado por suas obras quando Cristo vier. "Porque importa que
todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba
segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo” (2 Co 5.10). Descubra o seu
lugar no corpo de Cristo e trabalhe. Comece hoje mesmo. Trabalhe para Jesus. Trabalhe
enquanto é dia. Lança a sua semente, pois você não sabe qual vai produzir. Seja
generoso em boas obras, enquanto você tem forças e vigor!
Pastor Ronaldo Teixeira Gama

Recados Junta Diaconal

FAZ-NOS UM
CAMPANHA DE DOAÇÃO

Conhece a Campanha Faz-Nos Um? é o recolhimento de
doações para a distribuição de cestas básicas para
pessoas que necessitam.

Alguma orientações

Mantenha seu celular
08/10
desligado01/10
ou no
silencioso.

Procure sentar nas primeiras
cadeiras e busque falar
baixo dentro da igreja.
Ao entrar no templo, procure
29/10
ficar em 22/10
oração.

15/10

08
09
09
10
16

reunião mensal de oração
Grupa - UPA
Encontro de Casais
plenária saf & uph
connect - ump

23
23
24
24
29

evangelismo - ump
programação de aniversário - upa
Aniversário 15 anos da saf
Departamental - SAF
connect - ump

TODA SEGUNDA-FEIRA REUNIÃO DO GRUPO FAMILIAR
TODA 1º SEXTA-FEIRA DO MêS REUNIÃO MENSAL DE ORAÇÃO

PEDIDOS DE ORAÇÃO
Saúde
Ronaldo (irmão da Helena)
Silvana (irmã da Jossiana)
Elenice ( mãe da Jossiana)
Marineuza (irmã da Jossiana)
Kátia (prima da Márcia)
Ted e família (amigo da Márcia)
José Luiz (cirurgia)
Élida (filha Pb.Josias)
Recuperação da cirurgia
Márcia e Lúcio

Recolhimento feito
todo 1º Domingo

Caso ainda não esteja participando desta campanha, procure um diácono da nossa
igreja e saiba como participar.
A sua doação é extremamente importante para a manutenção do trabalho.

Chegue 5 minutos mais
cedo antes de começar
os cultos.

nossa AGENDA DO MêS DE MAIO

Provas e Concursos
Priscila ( Vaga Fies)
Cássio, Dauster e Raysa (Prova Concurso)
Debora e Rebeca ( Vestibular)
Missões
Pastor Marcos - França (saúde)
Pastor Fernando - Austrália (sustento
financeiro)
Agradecimento
Solange (irmã da Deusi) melhoras na saúde.

vamos dar parabéns?
03
03
05
07
07
11

Glenda Pereira
Guilherme Pereira
Svettana Silva
Itajacy Andrade
Maurílio Fonseca
Ezequias Felizardo

99948-0109
3215-1412
98113-2081
3225-3572
3389-3451
3262-1709

13
15
17
23
24
30

Antônia Anders
Débora Rodrigues
M a r ly d a M o t ta
Humberto Critelli
Jovane D'Oliveira
osias da Costa

9967-7575
99915-8216
3315-9236
9964-3934
98807-9250

pROGRAMAÇÕES para toda igreja
No dia 08,sexta, acontece a Reunião Mensal de Oração! Vamos entregar a Deus nossos
pedidos? Dia 09 ocorre o Encontro de Casais promovido pela SAF e UMP. Para realizar
a inscrição ou obter mais informações entrar em contato com a Jossiana Val. No dia 23
ocorrerá um Evangelismo realizado pela UMP em nosso bairro! Venha cumprir o Ide
conosco.

