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Nº 451
“Uma igreja-família, vivendo o amor de Cristo, alcançando
O próximo e formando discípulos”.

Quebra Gelo
Faça um elogio para sua célula ou fale um versículo decorado, mas em INGLÊS
(tanto o elogio como o versículo). Se empenhe nesta missão.

Ministração
As Provações geram crescimento
I Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações: Saudações.
O autor identifica-se como Tiago (1:1).
Havia três Tiagos no novo testamento: Quem é esse Tiago, autor desta carta?
1. Tiago o apostolo, apelidado o Maior, para se distinguir de Tiago, (o Menor), era irmão de João Evangelista, e
filho de Zebedeu e Salomé (Mt 4.21). Esta carta não poderia ser do apóstolo Tiago, porque ele foi morto antes da
carta ser escrita (At 12).
2. Tiago, filho de Alfeu, ou Tiago, o Menor (Pequeno). Foi, também, um dos doze, mas nada mais se sabe dele. Não
exerceu nenhuma influência notória na igreja cristã.
3. Tiago, o irmão do Senhor, filho de Maria e José (Mt 13:55). e do apóstolo Judas. Foi provavelmente o autor da
epístola. Tinha por apelido, o ‘Justo’; Esta carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus.
No começo, ele não cria em Jesus (Jo 7:2-5). Mais tarde, ele tornou-se um proeminente líder na vida da igreja.
De incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. Ele não se apresenta como irmão do Senhor, mas
como seu servo. Ele é um homem humilde. Essa é a transformação que o evangelho produz!
Para quem Tiago escreveu essa carta?
As doze tribos referem-se aqui aos judeus cristãos (2:1; 5:7-8) que possivelmente se converteram no Pentecoste e
foram dispersos depois do martírio de Estevão (At 8:1; 11:19).
Por que Tiago escreveu esta carta? Para resolver alguns problemas:
1) Eles estavam passando por duras provações;
2) Eles estavam sendo tentados a pecar;
3) Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos;
havia acepção de pessoas.
4) Alguns membros da igreja estavam buscando posições de liderança;
5) Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam;
6) Outros crentes estavam vivendo de forma mundana;
7) Outros não conseguiam dominar a língua;
8) Outros estavam se afastando do Senhor;
9) Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns contra os outros.

Esses são os mesmos problemas que enfrentamos hoje.
Tiago é uma carta prática, é como se fosse uma pregação
Tiago está falando sobre o nascimento, crescimento e maturidade.
O instrumento que Deus usa para gerar o nascimento, produzir o crescimento e conduzir a maturidade é a sua
Palavra.
Versículo 18 “Pela sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de
ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas”.
Deus nos gera pela sua palavra, a palavra e a ação do Espírito Santo é o instrumento que o Deus usa para nos gerar.
Versículo 21 “Portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que
Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los”. Ele está dizendo que a palavra implantada em nós gera
crescimento.
Versículo 22 “Não se engane; não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática”. Ele disse
que a pratica da palavra vai gerar maturidade,
Para Tiago a raiz de todos os problemas do cristão é a IMATURIDADE.
De que maneira nós podemos identificar a imaturidade e produzir a maturidade em nossa vida.
Versículo 26 “Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada,
e ele está enganando a si mesmo. 27 Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as
viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo”.
Nesses versículos ele identifica os sinais de imaturidade e aponta para a maturidade:
Imaturidade evidencia o descontrole da língua, na maneira que as pessoas se comunicam, na maneira como julgam
as pessoas e coisas que acontecem.
A maturidade evidencia o serviço e cuidado aos necessitados, trabalho na igreja e santidade pessoal, não se
contamina com as coisas deste mundo.
Ele dizia: ei irmãos, vocês são crentes??? Vocês já nasceram de novo??? Então precisamos crescer e chegar a
maturidade!!!
A vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, é um campo de batalha. Não somos poupados dos
problemas, mas nos problemas.
Parem de reclamar, controle sua língua não deixe de cuidar dos necessitados e mantenham-se puros, andem
em santidade.
Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que surgiram coisas novas! 2
Coríntios 5:17
1- As provações produzem crescimento.
Versículo 2 “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, 3pois
vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que
vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma”.
Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosas. Jesus advertiu:
“No mundo tereis aflições” (Jo 16:33).
O apóstolo Paulo disse: “… através de muitas tribulações nos importa entrar no Reino de Deus” (At 14:22).

“Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia
livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo Filho, aprendeu a obediência pelas
coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem”
Hebreus 5.7-9
Paulo diz em Romanos 5:3-5 “Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a
tribulação produz perseverança; Na perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança”. Se a
esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo
que ele nos concedeu”.
As provações da nossa fé trabalham por nós e não contra nós, visto que produzem perseverança.
Diz o apóstolo Paulo: “Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus…”. A nossa
leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória.
Em Efésios 2:8-10 Paulo diz que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Ele trabalhou em Abraão, José,
Moisés antes de trabalhar através deles.
As provações visam a glória de Deus – Temos alguns exemplos disso na Bíblia:
O cego de nascença. Jesus disse que ele nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus.
De Lázaro Jesus disse: “Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus”.
Jó disse: “Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem”.
Qual deve ser a atitude e como vamos enfrentar as provações da vida? Tiago responde:
“Tende por motivo de toda alegria…”. Em vez de murmurar, de reclamar, de ficar amargo, de enfiar-se numa caverna,
devemos buscar crescimento na fé e maturidade cristã.
Essa alegria é confiança segura na soberania de Deus, de que ele está no controle, ele sabe o que está fazendo e
sabe para onde está nos levando. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, e ele o fará. Salmos 37:5
Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11.
2- Praticar a Palavra conduz a maturidade.
Versículo 22 “Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. 23Aquele que ouve
a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho 24e, depois de
olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. 25Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita,
que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz
naquilo que fizer”.
Quem pratica a Palavra conhece a si mesmo – v. 23-24 – A Palavra aqui é comparada não como SEMENTE, mas
como ESPELHO. O principal propósito do espelho é autoexame.
Quando você medita na Palavra e compreende o que ela diz, você conhece a você mesmo: seus pecados, suas
necessidades, seus deveres e suas recompensas.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até à
divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Hebreus 4:12.

Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. Você olha no espelho para saber se já penteou o
cabelo, se já lavou o rosto ou se a roupa está bem passada. Você olha no espelho para ver as coisas como elas são.
Quando você olha no espelho você descobre que tipo de pessoa você é e como você está.
Então olhe para a palavra e pergunte pra Deus, em que preciso mudar???
SENHOR, tu me sondaste, e me conheces.
Tu sabes o meu assentar e o meu levantar; de longe entendes o meu pensamento.
Cercas o meu andar, e o meu deitar; e conheces todos os meus caminhos. Salmos 139:1-3
Como você se comporta em frente do espelho?? (palavra de Deus)
a) Olhar apenas de relance no espelho – Muitas pessoas não estudam a si mesmas quando leem a Bíblia. Muitas
pessoas leem a Bíblia todo dia, mas não a observam. Muitos leem por um desencargo de consciência, mas não se
afligem por não colocar em prática;
b) Esquecer o que se vê no espelho – Muitas vezes lemos a Bíblia tão desatentamente que nem conseguimos ver
quem nós somos, como está a nossa aparência. Não temos convicção de pecado. Não sentimos sede de Deus. Não
falamos como Isaías: “Ai de mim!”. Não falamos como Pedro: “Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador”.
Não falamos como Jó: “Eu me abomino no pó e na cinza”;
c) Fracassar em fazer o que o espelho mostra – Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso
praticar. Reunimo-nos muito para conhecer e pouco para praticar.
d) Quem pratica a Palavra torna-se verdadeiramente livre – v. 25 – Por que Tiago chama a lei de Deus de “lei perfeita,
lei da liberdade?” É porque quando a obedecemos, Deus nos liberta.
Aquele que comete pecado é escravo do pecado (Jo 8:34). Disse Jesus: “Se vós permanecerdes na minha palavra,
sois verdadeiramente meus discípulos; e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará” (Jo 8:31-32).
e) Quem pratica a Palavra torna-se bem-aventurado no que realizar – v. 15 – Ouvir a palavra sem praticá-la é
enganar-se a si mesmo. É como olhar no espelho e ver a roupa suja e não fazer nada. Mas, quem obedece a Palavra
é bem-sucedido em tudo quanto faz.
Tão somente esforça-te e tem mui bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo
Moisés te ordenou; dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te
conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei; antes medita nele dia e noite, para
que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito; porque então farás prosperar o teu caminho, e
serás bem-sucedido. Josué 1:7,8.
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Ministração: Pastor Fabio Costa
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Projeto “Conhecerá a Verdade” 2019
Mês - Livro de Leitura e Meditação.

Julho – Tiago
Agosto – Ezequiel
Setembro – I e II Pedro
Outubro – Daniel
Novembro – Judas + Provérbios
Dezembro – Oséias + Jonas

20 a 22 de Março de 2020

Encontro de Casais – Casamento Sagrado
FAÇAM SUAS INSCRIÇÕES!

Dias 03 e 10 de Agosto

COMUNA DAY

Das 12h às 19h30

Bazar, Alimentação, Teatro, Diversão e muito mais!

Mês de Julho

Curso: Maturidade Cristã

Às Segundas Feiras às 20h

CG – SÃO MATEUS

Mês de Julho

IDE – Treinamento da Liderança

Dias 03 e 16 às 20h

CG – SÃO MATEUS

14 de Julho de 2019

Missionário Americano e

Às 9h30

Líder de Louvor Rob Moore.

14 de Julho de 2019

Mag 02 Worlds

Às 13h30

3 HORAS COM TUDO EM INGLÊS

Mês de Agosto

HOMENS DE HONRA

Dia 17 das 18h às 21h

Fogo, Paixão e Perseverança.

Sábado das 07h às 08h

Reunião de Oração

Domingo das 08h às 09h

Sedentos Por Deus

Siga-Nos nas Redes Sociais
@CGSAOMATEUS
Conto com vocês! No amor de Cristo, Pr. Davis Mosço.

Estamos de Novo Endereço!
Rua Forte do Rio Branco n. 854 - Fone: 11- 2962 3945 - cgsaomateus@cgsaomateus.com.br

