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� Sede Sede Sede Sede ----    CentroCentroCentroCentro    
Rua Shitiro Maeji, 664 
Dirigente: Pr. Reuel Padilha de Siqueira 
 

� ArapongalArapongalArapongalArapongal    / Lajeado/ Lajeado/ Lajeado/ Lajeado    
Rua Amoreira, 88 
Dirigente: Ev. João Amorim Pacheco 
 

� Nosso TetoNosso TetoNosso TetoNosso Teto    / Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano/ Jardim Paulistano    
Av. Dep. Ulisses Guimarães, 120 
Dirigente: Pb. Lucio Ferreira dos Santos 
 

� ShangriláShangriláShangriláShangrilá 
Rua Angola, 01 
Dirigente: Ev. Patrick Darlan Rodrigues 
 

� Vila NovaVila NovaVila NovaVila Nova    
Rua Rafael Gonçalves de Freitas, 89 
Dirigente: Pb. Gilberto do Nascimento Silva 
 

� Vila PalhaVila PalhaVila PalhaVila Palha/Agrochá/Agrochá/Agrochá/Agrochá 
Rua Vereador Benedicto Alves, 190 
Dirigente: Pr. Jerse Torquato Camargo 
 

� Vila RibeirópolisVila RibeirópolisVila RibeirópolisVila Ribeirópolis 
Rua Willes Vassão, 173 
Dirigente: Pb. Manoel Pereira Ferreira 
 

� Vila São FranciscoVila São FranciscoVila São FranciscoVila São Francisco 
Rua Amazonas, 258 
Dirigente: Pb. Laudo de Souza 
 

 

Nossa Igreja está presente em todas 

cidades do Litoral Sul e do Vale do Ribeira 

Consulte nosso site 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

A frase “Não Temais” aparece 
na Bíblia 366 vezes: uma para 
cada dia do ano e uma sobra 

para o ano bissexto. 
 

 
 
 
 
 

VENHA PARA A EBD 
E CRESÇA NO CONHECIMENTO! 
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BOLETIM INFORMATIVO          
ESCOLA BÍBLICA DOMINICAL  

TODO DOMINGO ÀS 08h50min 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E não sede conformados com este 

mundo, mas sede transformados pela 

renovação do vosso entendimento, para que 

experimenteis qual seja a boa, agradável, e 

perfeita vontade de Deus.” Rm 12 v2. 
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Classe Abraão & SaraClasse Abraão & SaraClasse Abraão & SaraClasse Abraão & Sara    
Lição 7 

““““A Fé se Manifesta em ObrasA Fé se Manifesta em ObrasA Fé se Manifesta em ObrasA Fé se Manifesta em Obras””””    
 

Você acreditaria numa pessoa que se diz 
eletricista, mas não consegue trocar uma 
lâmpada? Você acreditaria num homem que diz 
ser excelente piloto, mas não consegue 
estacionar o carro numa garagem? Você 
acreditaria em alguém que diz ser matemático, 
mas não sabe o resultado de 8 x 8? Tiago também 
quer saber como é que uma pessoa pode dizer 
que tem fé, mas não possui uma obra, nem uma 
sequer, para poder provar esta fé! O problema é 
sério! 
Qual é a fé que salva? Como conciliar Romanos 
3.28 com Tiago 2.24? Estaria Tiago contradizendo 
o ensino de Paulo? Qual o papel das obras na 
salvação? 
 
“Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser “Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser 

que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, 

semelhante fé salvásemelhante fé salvásemelhante fé salvásemelhante fé salvá----lo?” (Tg 2 v14).lo?” (Tg 2 v14).lo?” (Tg 2 v14).lo?” (Tg 2 v14).    

 
O versículo acima, que é uma pergunta, 

leva-nos ao ponto central deste parágrafo, ou 
desta lição. Tiago quer saber como uma pessoa 
sem obras pode dizer que está salva? Antes que 
você pense errado, acompanhe comigo algumas 
observações. 
 
1. Tiago inicia o parágrafo fazendo uma pergunta  
Uma pergunta não é uma afirmação. Uma 
pergunta chama ou espera uma resposta. Então, 
o autor está apenas iniciando o diálogo com seus 
leitores. A palavra “proveito”, no grego, significa 

“lucro ou vantagem”. Não pense que Tiago esteja 
pregando a salvação pelas obras, contradizendo o 
apóstolo Paulo. Analise as três afirmações a 
seguir: 
 

a. Tiago dirige suas perguntas a alguém que 
defende a “fé somente”. 

b. Tiago não afirma que a fé não pode salvar; 
ele está dizendo que a fé que essa pessoa 
afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não 
pode salvar. 

c.  Paulo e Tiago querem dizer a mesma 
coisa com a palavra “obras”: atos 
praticados em obediência à Palavra de 
Deus. A diferença entre eles é o contexto 
em que estas obras são praticadas. Paulo 
nega que as obras possam ter algum valor 
em nos colocar num relacionamento com 
Deus; Tiago insiste em que, uma vez 
estabelecido o relacionamento, as obras 
são essenciais. 

    

    
    

CCCClasse Geração de Adoradoreslasse Geração de Adoradoreslasse Geração de Adoradoreslasse Geração de Adoradores    
Lição 7 

““““Minha Pátria para CristoMinha Pátria para CristoMinha Pátria para CristoMinha Pátria para Cristo””””    
 

Oração pela Pátria 
 

 
Minha Pátria para Cristo! 
Eis a minha petição. 
Minha Pátria tão querida, 
Eu te dei meu coração. 
 
Lar prezado, lar formoso, 
É por ti o meu amor. 
Que o meu Deus de excelsa graça 
Te dispense seu favor! 
 
Salve Deus a minha Pátria, 
Minha Pátria varonil! 
Salve Deus a minha terra, 
Esta terra do Brasil! 
 
Quero, pois, com alegria, 
Ver feliz a mãe gentil, 
por vencer Seu Evangelho 
Esta terra do Brasil. 
 
"Brava gente brasileira, 
Longe vá temor servil." 
Ou ficar a Pátria salva, 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Salve Deus a minha Pátria, 
Minha Pátria varonil! 
Salve Deus a minha terra, 
Esta terra do Brasil! 


