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FÉ EM AÇÃO
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Lição 1: Fé Em Ação
1. Como discípulos de Cristo somos chamados para agir. Leia Tiago 1:22-25.
• Qual deve ser o efeito da Palavra de Deus em nossas vidas?
• Como você pode certificar que você é alguém que não só ouve a Palavra mas
também a põem em prática?
2. Paulo enfatiza a verdade que a salvação não é concedida na base do mérito
(obras). Tiago enfatiza a verdade que a nossa salvação vai produzir ação (serviço)
em nossas vidas.
Leia Tiago 2:14-17.
• Como uma fé autentica nos motiva a boas ações? Compartilhe alguns
exemplos.
• A sua fé tem te motivado a agir (servir)?
3. Leia Efésios 2:8-10 e Tito 3:4-8
O que você crê é comprovado pela maneira que você vive.
Não somos salvos pelas nossas ações, mas somos salvos para agir (servir /
produzir fruto / etc.).
• Por que a compreensão deste princípio é tão importante para o nosso
relacionamento com Deus?
4. Leia Lucas 10:36-37 (final da parábola do Bom Samaritano)
Reunir pessoas para estudar e ouvir ensinamentos bíblicos não garante que estas
pessoas vão ter as suas vidas transformadas.
• Pensando sobre este fato, como podemos saber que alguém realmente
compreendeu um princípio bíblico?
5. Leia Tiago 1:26-27
Ser santo/puro é mais do simplesmente a ausência do mau, é praticar a bondade e
obedecer aos mandamentos de Deus.
• Como ser um seguidor de Cristo é mais sobre o que almejamos ser (viver) do
que simplesmente aquilo que evitamos fazer?
6. Leia Tito 3:14
Atos 20:35 diz: “Há maior felicidade em dar do que em receber.”
Tiago 1:25 diz: “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.
• No Reino de Deus somos ricos quando investimos em outras pessoas. Como
você tem visto esta verdade ser vivida na sua vida ou na vida de outro irmão(ã)?
7. O que você pode fazer para impactar a vida de alguém e assim aproximar esta
pessoa ao Senhor?
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Lição 2: Fé Em Ação (Ame)
Abertura:
A sociedade coloca muita ênfase em celebridades. Como discípulos de Cristo o que
deve influenciar o nosso entendimento sobre quem é importante?
1. O amor é demonstrado através de ações e Tiago vai nos dizer que o amor
verdadeiro não vai fazer acepção de pessoas.
Leia Tiago 2:1-4
Na época que o livro de Tiago foi escrito você identificava pessoas importantes
baseado em como ela se vestia.
• Como a sociedade hoje identifica as pessoas que são importantes?
• Como podemos nos vigiar para que não usemos os mesmos padrões?
2. Deus criou cada pessoa e Ele ama todas as pessoas.
Nós acreditamos que todos são bem-vindos na Igreja de Cristo (veja Tiago 2:1).
• Como esta verdade impacta a maneira que tratamos e interagimos com as
pessoas que visitam o culto da igreja?
3. Leia Tiago 2:5-11
Não podemos pregar a graça de Deus e praticar a acepção de pessoas.
• Como devemos amar as pessoas que encontramos (v. 8)?
• O que você pode fazer para certificar que você está tratando todos com o amor
de Cristo?
4. Leia Tiago 2:12-13
O nosso amor nos compele a carinhosamente apontar os erros do nosso irmão
para que ele possa crescer. Mas este mesmo amor não negará misericórdia as
pessoas.
• Como a misericórdia que você recebeu de Cristo te motiva a agir de forma
misericordiosa para com o seu próximo?
5. Reflexão:
• Como esta igreja tem agido sem parcialidade e demonstrado o amor de Cristo
para as pessoas?
• O que podemos fazer para demonstrar ainda mais o amor de Cristo para as
pessoas da nossa vizinhança?
• Ore pedindo que Deus possa nos ajudar a viver (e demonstrar) o amor de Cristo
para as pessoas da nossa cidade.
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Lição 3: Fé Em Ação (Se Submeta)
1. Leia Tiago 4:1-2. Tiago diz que as contendas acontecem pois uma atitude está
ausente de nossas vidas.
• O que Tiago diz é a causa destas contendas?
• Como você tem observado isto ser uma verdade?
• Como as paixões que guerreiam dentro de nós impactam as contendas que
temos com as pessoas a nossa volta?
2. Precisamos nos comprometer a nos submeter
Jesus nos mostrou que não devemos buscar a nossa vontade mas devemos nos
submeter a vontade do Pai. Quando Jesus foi tentado no deserto ele resistiu as
tentações ao abrir mão de algo atrativo para então fazer a vontade do Pai. Tiago
nos encoraja a fazer o mesmo.
Leia Tiago 4:7,10 e compare este texto com 1 Pedro 5:5-6.
• O que significado se humilhar?
• Como podemos colocar isto em prática em nossas vidas?
3. Precisamos nos opor ao inimigo
Leia Tiago 4:7. Evitaríamos muitas contendas se lembrássemos quem é o real
inimigo (veja Efésios 6:11-12).
• Como que o inimigo tenta causar uma batalha no nosso íntimo?
• Quais são algumas coisas práticas que podemos fazer para que possamos
resistir ao Diabo?
4. Nos submetemos quando estamos próximos à Deus
Leia Tiago 4:8. Intimidade com Deus não acontece por acaso.
• O que você está fazendo para que você possa ter um relacionamento mais
íntimo com Deus? Compartilhe 1 ou 2 coisas que você faz consistentemente
para te manter próximo a Deus.
5. Nos submetemos quando mantemos os nossos corações puros
Leia Tiago 4:8-9.
Tiago cita várias ações: limpe, purifique, entristeça, troque
• O que estas palavras nos dizem sobre um verdadeiro arrependimento, tanto em
atitude quanto em ação?
• Como o seu arrependimento se compara com esta descrição do
arrependimento?
6. Nos humilhar é difícil. Leia Tiago 4:10
• O que você acha que Tiago quer dizer quando ele diz que o Senhor os exaltará?
• De que maneiras Deus tem te exaltado quando você tem se humilhado perante
Ele?
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Lição 4: Fé Em Ação (Espere)
1. Leia Tiago 5:7-11
• Por que é tão difícil esperar?
• Por que esperar é algo tão essencial para o cristão?
2. Vivemos em uma cultura imediatista.
• Considerando a sua vida, como a influência da nossa cultura tem afetado a sua
disposição para esperar?
• A tecnologia (o celular, as redes sociais, etc.) tem afetado a sua propensidade à
esperar?
3. Leia Tiago 1:3-4 e o compare com Romanos 5:3-4
• O que estas passagens nos ensinam sobre a paciência e sobre o processo de
crescimento espiritual?
• Você tem reconhecido que as tribulações em sua vida estão cooperando para o
seu crescimento espiritual?
• Refletindo em sua vida, você consegue ver mudança no seu caráter?
4. Leia Tiago 5:7 e o compare com Salmos 37:7a
• Quando aguardamos algo acontecer que está fora do nosso controle o que
podemos fazer enquanto estamos aguardamos?
5. Leia Salmos 33:20-22
• No que você deposita a sua esperança?
• Se a sua esperança está no Senhor, como isso te ajuda a esperar por algo
(como a resposta a uma oração)?
• Como a adoração ao Senhor te ajuda a esperar/aguardar?
6. Leia Romanos 8:24-25
• Como discípulos de Jesus aguardamos a volta de Cristo. De que forma você
está aguardando este Dia?
• Você tem esperado por este Dia passivamente ou ativamente?
• O que você pode fazer enquanto aguardamos este Dia chegar?
• Como o ato de aguardar com expectativa a volta de Cristo impacta as suas
ações e atitudes no seu dia à dia (trabalho, estudo, família, igreja, etc.)?
• Como esta espera pela volta de Cristo impacta o seu testemunho?
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Lição 5: Fé Em Ação (Oração)
1. Nós afirmamos que devemos orar, mas muitas vezes não oramos como
deveríamos.
• Por que isto acontece?
• Por que a oração é essencial para uma vida cristã saudável?
2. A oração não é o nosso último recurso mas deve ser a nossa primeira ação.
Leia Tiago 5:13-18
• De acordo com este texto em quais situações devemos orar?
• Em quais destas situações você é rápido em ir ao Senhor em oração e em quais
situações você deixa a oração como último recurso?
• Por que você acha que isto acontece?
3. A passagem de Tiago enfatiza a importância de pedirmos que irmãos (presbíteros)
estejam em oração por nós.
• Qual a importância de estarmos orando uns pelos outros?
• Você tem orado pelos seus irmãos?
(Que todos possamos estar comprometidos em orar uns pelos outros.)
4. O propósito da oração não é fazer com que Deus faça a nossa vontade, mas
através da oração submetemos a nossa vontade a vontade de Deus.
Leia Mateus 6:10
• Como esta verdade impacta a sua vida e as suas orações?
5. Há circunstâncias em que temos certeza de qual é a vontade de Deus. Sabemos
que Deus deseja que todos sejam salvos. Mas há outras circunstâncias em que é
difícil saber qual é a vontade de Deus. E as vezes é difícil vivermos nesta tensão.
• Como devemos orar nestas circunstâncias? (Considere o exemplo de Jesus no
Getsêmani - João 12:27-28)
• Como a adoração à Deus nos ajuda nestes momentos de incerteza?
(“Pai, glorifica o teu nome!” - João 12:28)
6. Leia Efésios 3:20
Deus não é limitado pela nossa realidade terrena.
Ele pode fazer infinitamente mais.
• Como este fato muda a maneira que oramos?
• O que você pode fazer para aumentar a sua fé em Deus?
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