
INTRODUÇÃO 
 
A carta de Tiago é uma carta dividida em cinco capítulos e escrita por volta da década dos 
40 d.C. É uma carta pequena, mas de extrema importância para os cristãos de hoje porque 
trata do que precisamos: conduta correta, bom uso das palavras, honestidade e 
integridade de caráter. Devemos estudar a carta de Tiago analisando o que deve ser 
mudado em nós e o que deve ser mudado em nossa vida. É muito fácil observarmos os 
erros que os outros cometem. Fujamos dessa tentação! 
 
QUEM FOI TIAGO? 
 
1- Eis o primeiro verso, as primeiras palavras da carta, v.1: “Tiago, servo de Deus e do 
Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações: Saudações”. “Eu, Tiago, 
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado 
pelo mundo inteiro”. “Eu, Tiago”. Esse é o autor da carta, mas que Tiago é esse? 
 
2- O texto não dá muitas informações sobre o autor; somente informa o seu nome e que é 
servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse homem chamado Tiago? 
 

A. O nome Tiago é respeitadíssimo e, por isso, era muito comum entre os judeus, 
B. Pelo menos cinco homens no Novo Testamento são chamados pelo mesmo nome: 

Tiago. 

 O primeiro Tiago; lemos em Lc 6.16, é o pai de um dos doze discípulos de Jesus, 
chamado Judas, não o Iscariotes. O verso não só diferencia os dois Judas, como 
mostra que um deles era filho de um homem chamado Tiago. 
 

 O segundo Tiago; é um dos discípulos de Jesus, filho de um homem chamado 
Alfeu. Lemos isto em Lc 6.15: “Tiago, filho de Alfeu”. 

 

 O terceiro Tiago; se encontra em Mc 15.40, apelidado de “Tiago, o menor”. O 
mais moço. Era como dizer Tiago Junior, por exemplo. 

 

 O quarto Tiago; era o irmão de João e filho de Zebedeu, conforme lemos em Mt 
10.2. 

 

 Por último, temos o Tiago que o apóstolo Paulo chamou de “irmão do Senhor”, 
em Gl 1.19: “E não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, 
irmão do Senhor”. 

 
3- Jesus possuía um irmão com esse nome! Em Mt 13.55 temos o nome de cada membro 
da família terrena de Jesus, mãe, pai e irmãos. Confira: “Por acaso ele não é o filho do 
carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas?”. A 
princípio, os irmãos de Jesus não criam nele. No Evangelho de João lemos isto (7.5): “Até 
os irmãos de Jesus não criam nele”. 



 
Mas, quando lemos o livro de Atos, encontramos uma surpreendente mudança, em At 
1.14 os irmãos de Jesus estão entre os crentes de Jerusalém, perseverando em oração: 
“Eles sempre se reuniam todos juntos para orarem com as mulheres, a mãe de Jesus e os 
irmãos dele” 

 
4- Como esse Tiago, irmão de Jesus, se converteu? 

A. Em I Co 15.7 está escrito que Jesus, depois de ter sido crucificado, ressuscitou e, 
ressuscitado, apareceu a Tiago v.4-7: “ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro 
dia, como está escrito nas Escrituras; e apareceu a Pedro e depois aos doze 
apóstolos. Depois apareceu, de uma só vez, a mais de quinhentos seguidores, dos 
quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a 
Tiago e, mais tarde, a todos os apóstolos”, 

B. É muito provável, então, que esse Tiago, irmão carnal de Jesus, tenha se 
convertido nessa ocasião, Agora, na carta que estamos estudando, lemos no 
versículo 1 “Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo”. 
 

5- Qual dos homens chamados pelo nome Tiago é esse que escreveu a carta?  
De todos os Tiagos mencionados no Novo Testamento, o Tiago conhecido como o “irmão 
do Senhor”, é que tem sido tradicionalmente considerado como o autor dessa Carta. 
 
6- Os próprios católicos identificam o autor dessa carta com o Tiago, irmão de Jesus.  A 
Bíblia de Jerusalém que é uma publicação católica traz uma nota de rodapé com o seguinte 
comentário: “Tiago, sem outra especificação, designa-se o “irmão do Senhor” A Epístola de 
Tiago apresenta-se como obra sua”. 
 
7- Por que estou tão interessado em mostrar o autor dessa carta?  
É para você se sentir estimulado a ler e estudar essa carta! Afinal, estaremos estudando a 
carta de um homem que conheceu Jesus de forma muito especial e mais pessoal que 
qualquer outro, porquanto, era irmão dele, dormiram sob o mesmo teto e cresceram 
juntos! 
 
8- No começo, Tiago foi vendo como o seu irmão Jesus era diferente em temperamento, o 
comportamento. Por fim, acabou colocando a sua vida a serviço de Jesus, algo 
extraordinário aconteceu em sua vida. Dito isto, comecemos a estudar a Carta de Tiago. 
  



 

 

 

 

 

 

           DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
 

Lição 1 – Sofrimento: Motivo de Grande Alegria  

 
ABERTURA:  

A. O que seria do corpo humano se não tivesse o mecanismo da dor? 

B. O que você faz para se animar quando fica deprimido?  

C. “Para manter-se em forma, a receita é simples: não coma em excesso e faça 
exercícios regularmente”. Por que é mais fácil falar do que fazer isto? 

  

PROPÓSITO: Aprender que o sofrimento deve ser considerado motivo de alegria.  
  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 1: 1-18 

A. Em sua opinião, por que Tiago começaria a carta falando sobre sofrimento? 

B. Quais são os seus primeiros pensamentos e sentimentos quando surge uma 
provação?  

C. Como você reage à ideia de que devemos “considerar motivo de grande 
alegria” quando “passarmos por diversas provações” (v. 2)? 

D. Quais os objetivos ou resultados da provação? (V. 3-4)  

E. Se é difícil para nós compreendermos o porquê das nossas provações. O que 
precisamos pedir a Deus para então entendermos? (v.5)  

F. O que é que impede o cristão de receber a sabedoria do Senhor no momento 
de provação? (v.6-8). Por quê? 

G. No contexto das provações e da perseverança, por que Tiago diferencia entre 
os cristãos pobres e os cristãos ricos? (v.9-11) 

H. Qual é a recompensa para aqueles que perseveram na provação? (v.12) 

I. Em sua opinião o que é mais difícil, tentação ou provação? (v. 13-15) Porquê? 
Qual a mais mortífera de acordo com Tiago? Porquê? 

  

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS:  

A. Olhando para as lições que Tiago nos ensina neste texto, qual você mais precisa 
em sua vida? 

B. Compartilhe uma situação de tristeza que Deus transformou em alegria? 

C. Vale a pena pagar o preço do sofrimento para alcançar a maturidade? 

D. Por qual provação você passou na vida? O que o ajudou a passar por ela? 

E. Como tenho considerado as provações e sofrimentos na minha vida? 
  

Ponto: Vamos receber as provações e dificuldades com alegria.  Estas são 
oportunidades para nosso crescimento e amadurecimento.  Assim Deus está nos 
preparando para nos usar amanhã. 



  
  DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 

                             
                 Lição 2 – Praticando a Palavra 

 

ABERTURA: 
A. Que frase descreve melhor seu temperamento: “Pavio curto e explosivo? “Pavio 

longo e calmo?  

B. Qual é a tendência da maioria das pessoas, ouvir ou falar? Explique. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 1: 19-27 
  

A. “Ouvir muito e falar pouco... e também ser lento em se irritar.” Como está a 
sua vida nesta área? (v.19) 

B. Como estar pronto para ouvir e tardio para falar pode nos ajudar dominar a 
irar? (v.19) 

C. Quando você mesmo percebeu através da sua experiência a verdade de que a 
“ira do homem não produz a justiça de Deus”? (v.20) 

D. Qual deve ser a nossa atitude para com a palavra de Deus (vs. 21)? Quais seriam 
as evidências disso em nossa vida? 

E. Porque achas que Tiago usou a palavra “semeada” em ti? Que ideia quer ele 
passar com isso? 

F. Em sua opinião qual é a diferença entre aquele que apanas ouve daquele que é 
praticante a palavra? (v.22-25) 

G. Olhando para os versos 26 e 27, quais as atitudes que demonstram a verdadeira 
religião? 

  

APLICAÇÕES PARA A NOSSA VIDA:  
A. Em que área de sua vida você precisa aplicar mais a palavra de Deus, em vez 

de ser somente ouvinte?  

B. Dê alguns exemplos práticos de como podemos ser “prontos para ouvir, 
tardios para falar”. 

C. O que você pode fazer para evitar ser corrompido pelo mundo? (v.27) 

D. Quais são os problemas que surgem quando se fala muito e se ouve pouco? 
  
  

PONTO: Se nós vamos ser discípulos de Jesus não podemos só falar mas temos de 
também agir. O mundo está farto de ver cristãos que falam acerca do amor de Jesus e 
da sua compaixão mas que ao mesmo tempo lutam uns contra os outros, mostram 
muito amor ao mundo mas não têm nada para dizer acerca da pobreza, fome, 
sofrimento, injustiça. 



 

 

 

 

                  DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
 

Lição 3 – Fé sem parcialidade 

ABERTURA: 
A. Quais fatores levam você a tratar uma pessoa melhor do que 

outra? 

B. Você já foi tratado em algum lugar com indiferença ou 
preconceito? 

C. Em sua opinião, é mais fácil ter fé quando se é pobre do que 
quando se é rico? Explique. 

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 2: 1-13 
  

A. Segundo Tiago quais são algumas consequências de descriminar as pessoas? (v. 
4,6,9, 13) 

B. Por que a fé em “nosso Senhor Jesus Cristo” deveria nos impedir de descriminar as 
pessoas? (v.1) 

C. Como você reagiria se alguém viesse ao nosso grupo com trajes maltrapilhos, sujos 
e cheirando mal? (v. 2-4) 

D. No versículo 5, diz que Deus escolheu o pobre para ser rico em fé. Deus está 
fazendo acepção de pessoa agindo desta forma? Explique. 

E. Segundo o versículo 5, quais são os dois dons dados por Deus aos pobres?  

F. Como pode “a lei do Reino” orientar nosso tratamento de ambas as pessoas: o rico 
e o pobre? (v.8) 

G. Segundo os versos 9 a 11, quais são as consequências de tratar as pessoas com 
parcialidade?  

H. O que Tiago quis dizer quando falou: “fale e ajam com quem vai ser julgado pela lei 
da liberdade”? (v.12) 

I. O que vai acontecer com aqueles que mostram misericórdia e com aqueles que não 
são misericordiosos? (v.12-13) 

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS:  

A. Que coisas práticas podemos fazer para demonstrar misericórdia para os que estão 
a nossa volta?  

B. De que formas específicas posso agir para evitar parcialidade/favoritismo esta 
semana no: lar, trabalho, vizinhança, igreja? 

C. Como a misericórdia que você recebeu na cruz deve influencia a forma como você 
se relaciona com os outros?   

  

Ponto: São três sugestões absolutamente acessíveis: pare para pensar nas pessoas 
que estão ao seu redor e que você ainda não as conhece; identifique pessoas que não 
estão sendo bem tratadas, e passe a tratá-las com a honra devida; e do seu orçamento 
pessoal, separe uma porção para ajudar pessoas carentes.                             



DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
 

Lição 4 – Fé e obras 
 

ABERTURA:  
A. Se você mudasse de endereço seus vizinhos sentiriam sua falta? Explique. 
B. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, mas não consegue trocar uma 

lâmpada?  
  
PROPÓSITO: As obras são a expressão da fé do cristão, e não o instrumento para salvação.  
O outro exemplo que Tiago dá é o da prostituta Raabe (o líder deve estudar Josué 
capítulos 2 e 6, para conhecer e memorizar a história de Raabe). 
  
EXAMINANDO AS ESCRITURAS: TIAGO 2: 14-26    
A. Em que sentido a fé sem obras é morta? (v.14-17). Descreva algumas evidencias de uma 

fé morta.  
B. Qual deve ser nossa atitude diante de um irmão que tem necessidades materiais? (v. 15-

16)  
C. Por que as obras são apontadas por Tiago como provas de fé? (v.19)  
D. Que exemplo, Tiago usou para mostrar que apenas crer” não é suficiente para a 

salvação? (v. 19)  
E. Como a fé de Abraão foi aperfeiçoada pelo que ele fez? (v.21-24)  
F. Qual é a história de Raabe? Porque ela é usada como exemplo de fé com obras? (v.25) 
G. Que similaridades e diferenças existem entre Raabe e Abraão? Por que Tiago os usa 

como exemplos?  
H. Como a analogia final de Tiago no versículo 26, resume seu ensino sobre fé e obras?  
I. Tiago nunca disse que obras sem fé podem salvar. O que ele disse sobre fé? 
  

APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS:  
A. O que você fez (ou está fazendo) para que a fé e as atitudes andem juntas em sua vida?  
B.  Qual a diferença que a fé em Jesus faz nas nossas vidas e nas vidas das pessoas ao meu 

redor?  
C. Quando sua fé foi provada por Deus? O que aconteceu?  
D. Que áreas você precisa expandir suas ações de fé?  
E. De que maneiras você precisa manter em harmonia suas obras e sua fé?  
  
PONTOS:  
A. O nosso grande desafio é demonstrar nossa fé através de uma vida de obediência ao 

Senhor.  
B. O fato é que a verdadeira fé inevitavelmente produz transformação de vida.  

  

 



 

 

 

 

                DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
  

Lição 5 – Fé sem parcialidade 
 

ABERTURA: 

A. Se você tivesse uma gravação de tudo o que você disse nos últimos oito dias, o que você 
gostaria de editar e apagar? 

B. Que personalidade da mídia ou redes sociais você admira por suas palavras? 

  
PROPÓSITO: Tiago sabe que a língua tem poder para dividir igrejas, famílias e amigos. Ele nos 
mostra claramente o problema da língua e nos ensina a controlá-la com a ajuda de Deus. 
  
EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 3: 1-12 
A. Por que os “mestres” estão sujeitos a receber maior castigo quanto ao uso da língua? 

(vs. 1)  

B. De acordo com o versículo 2, qual é o benefício de controlar a língua? 

C. Os versículos 3 e 4 são exemplos de pequenas peças que controlam grandes coisas 
(cavalos e navios). Que tipo de coisas a língua controla? O que depende daquilo que é 
dito? 

D. Por que Tiago compara a nossa língua com uma fagulha que incendeia um bosque? (v.5) 

E. Qual é o aspecto principal ao se comparar a língua a um incêndio e a um mundo de 
iniquidade? (v. 5-6) 

F. Cite as formas pelas quais a língua pode expelir “veneno mortífero”. (vs. 8) 

G. Você concorda com a expressão “a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de 
domar”? Por que sim ou por que não? (vs. 7,8) 

H. Por que, segundo Tiago, é tão difícil controlar a língua? (v. 7-8) 

I. De que maneiras a língua pode envenenar as pessoas e os relacionamentos?  

  
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS:  
A. De que forma esta passagem, proporciona, a você, mais força e motivação para ter mais 

cuidado com suas palavras?  

B. Que conselho você daria para uma pessoa controlar o modo de falar? 

C. Como você pode usar suas palavras para o bem?  Em casa?  No trabalho?  Na igreja? 

D. Que ajuda você poderia dar a alguém que está habituado a falar da vida dos outros? 

  
PONTO: Uma vez Salomão disse que “a boca do justo é manancial de vida” (Pv. 10.11), e 
que as “palavras da boca do homem são águas profundas” (Pv 18.4). Tomemos o devido 
cuidado da maneira como usamos a nossa língua. Não esqueçamos que, no dia do Juízo, 
daremos conta a Deus de toda palavra proferida pela nossa boca (Mt 12.36). 

  
 



 

 

                           DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
  

Lição 6 – A verdadeira sabedoria se manifesta na prática 
  

  

ABERTURA: 

A. Em sua opinião qual é a diferença entre conhecimento e a sabedoria?  
B. Quem merece o prêmio Salomão de sabedoria em sua família?  
  
PROPÓSITO: Entender e aplicar a sabedoria que vem de Deus. 
 “Sabedoria”: é o uso correto do conhecimento. Tiago enxerga a sabedoria como sendo 
uma necessidade para as pessoas, mas faz questão de mostrar os tipos de sabedoria que 
podemos encontrar à nossa volta. 

  
EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 3: 13-18 
A. Uma das palavras que usamos muito, especialmente no meio cristão, é a palavra 

"sabedoria". Mas para você o que "sabedoria" realmente significa?  
B. De que maneiras a sabedoria terrena pode provocar guerras e contendas? 
C. O que Tiago quer dizer com "não vos glorieis disso"... de que maneiras as pessoas se 

vangloriam de ter rancor e inveja? (v.14) 
D. Quais são as evidências da sabedoria terrena, animal e demoníaca? (v.14) 
E. Segundo o versículo 16, quais são as consequências deste tipo de sabedoria? 
F. No seu entendimento, o que seria inveja amarga? E ambição egoísta? (v.16)  
G. O que você compreende quando Tiago fala sobre sabedoria “demoníaca”? Explique. 
H. Quais são as sete características da sabedoria que procede de Deus? (v.17) 
I. Qual o significa de cada característica da sabedoria que vem do céu?  
J. Qual destas atitudes de sabedoria é mais difícil para você praticar?  
K. O que você precisa fazer para obter a sabedoria que vem de Deus? (1:5) 
  
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS:  
A. Quais das características da sabedoria verdadeira, mais desafia sua vida? 
B. Antes desta lição, com qual das sabedorias você mais usava em seus relacionamentos? 
C. Na sua experiência, qual das atitudes do versículo 14 é mais prejudicial para os 

relacionamentos?   
D. Como poderemos identificar uma pessoa que não tem sabedoria? Explique. 
  
Ponto:  A vida cristã é como a semeadura e a colheita. Nós colhemos o que semeamos. O 
sábio semeia a justiça e não o pecado. Ele semeia paz e não guerra. O que nós somos, nós 
vivemos e o que nós vivemos, nós semeamos. O que nós semeamos determina o que nós 
colhemos. Temos que semear a paz e não problemas no meio da família de Deus. 

  
  
 



 

 

 

 

                          DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
  

Lição 7 – Vencendo os conflitos 
  

ABERTURA: 
A. Quando você era criança com quem você mais brigava? E quais eram os motivos? 
B. Por que lutas e discussões acontecem até nas melhores famílias?  

  
PROPÓSITO: aprender a identificar porque acontecem os conflitos e como solucioná-los  
  
EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 4: 1-10 
A. Segundo o versículo 1, de onde vem as nossas guerras e contendas?  
B. O que acha que Tiago quer dizer na frase: “Não têm porque não pedem a Deus”? 

(v.2) 
C. De acordo com Tiago, quais os dois motivos que impedem de recebermos o que 

pedimos a Deus? (v.2)  
D. Tiago diz: “pedem para gastar com seus prazeres” (v.3). Quais seriam alguns destes 

prazeres? Explique.  
E. Qual é o significado da frase usada por Tiago: “amizade com o mundo”? (v.4) 
F. No versículo 4, Tiago usou a palavra “adúlteros”. O que ele está querendo dizer? 
G. De acordo com os versículos 7 a 10, quais as soluções para resolver os conflitos?   
H. De acordo com o ensino de Tiago, o que significa “resistir ao diabo”? (v. 7) 
I. Analisando o versículo 9, o que você acha que Tiago está querendo dizer?  
J. Segundo os versículos 8 a 10, como podemos nos aproximar de Deus?  
K. Quando as desavenças surgem nos relacionamentos o que precisa acontecer? (v. 

2,7,11) 
  
APLICAÇÃO PARA NOSSAS VIDAS:  
A. Em sua opinião, o que podemos fazer para não sermos seduzidos pelo mundo?  
B. De que maneiras uma pessoa pode torna-se “amiga do mundo”? Explique. 
C. O que você precisa mudar na sua vida para agradar a Deus? 
D. Que natureza você alimenta melhor: a antiga, pecaminosa, ou a nova, em Cristo?  
E. De que maneiras você pode se aproximar mais de Deus nesta semana? 

  
Ponto:  ao surgir uma possibilidade de conflito com o seu marido, sua esposa, filho, 
vizinho ou empregado, diga: “Senhor, eu quero ser como Tu. Antes de tudo, como Teu 
filho, eu quero entregar-Lhe os meus direitos. Dá oportunidade de ir para essa 
conversa, desprovido desse zelo por mim.” 
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Lição 8 – O poder da Paciência 
  

ABERTURA: 

A. Em que circunstâncias você tende a ser extremamente impaciente? 
B. Como você reage quando está dirigindo, fazendo compras, falando ou esperando em 

uma fila e alguém entra na sua frente? 
  

PROPÓSITO: Perceber a importância da paciência em nossa vida e em nossos 
relacionamentos. Paciência é a virtude de manter o controle emocional equilibrado e 
sem perder a calma ao longo do tempo. 

  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 5: 1-11 

A. Tiago declara que a desgraça sobrevirá aos ricos. Que crimes eles cometeram? (v.1-6)  
B. Você acha que Tiago está condenando todos os ricos? Explique. 
C. Tem um ditado que diz: “paciência tem limites”. Olhando para este texto até quando 

devemos ter paciência? (v.7)  
D. Quais os três exemplos de pessoas pacientes que Tiago nos mostra? E como cada um 

desses personagens é um exemplo de paciência? (v. 7,10 e 11) 
E. No versículo 9, Tiago fala sobre não se queixar ou reclamar dos outros. O que esta 

atitude tem a ver com paciência? 
F. No verso 11, Tiago usa o exemplo de Jó; quais foram as recompensas que ele recebeu 

por ser paciente?  
G. Examine Pv 15:18. Como a impaciência afeta suas relações com outras pessoas? Por que 

paciência é tão importante num relacionamento? 
  

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Em que área da sua vida você precisa ser paciente como o agricultor? 
B. Que mudanças você precisa fazer em seu modo de agir e pensar a fim de se tornar uma 

pessoa paciente? 
C. Como a paciência pode ser uma grande ajuda em seu local de trabalho, em sua escola 

ou em seu lar? (Escolha um desses lugares e responda sinceramente) 
D. Como a paciência tem abençoado sua vida? Como nós podemos ser mais pacientes com 

a nossa família? 
  

PONTO: Tiago deseja encorajar-nos a ser pacientes em tempos de provas. Como um 
agricultor, devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a 
Deus. Como os profetas, devemos procurar oportunidades para testemunhar mesmo no 
meio do sofrimento. Como Jó devemos esperar para que o Senhor complete seu 
amoroso propósito em nós e em nosso sofrimento, com o firme propósito de conhecer 
a Deus mais profundamente. 



                   DESENVOLVENDO UMA FÉ OPERANTE 
  

Lição 9 – O poder da Oração 
  

ABERTURA: 

A. Quanto tempo você gasta por dia em oração? Qual foi a última ver que você orou?  
B. Quais foram os maiores problemas de saúde que você já enfrentou?  
  

Vamos lembrar o que estava acontecendo em Tiago 5: aquele povo estava sendo 
perseguido, sofrendo hostilidades porque havia tomado o partido de Cristo. Alguns deles 
perderam suas posses, outros foram apedrejados e mortos. É para eles que Tiago está 
escrevendo, encorajando as pessoas a aguentarem firme a provação. 

  

EXAMINANDO AS ESCRITURAS:  Tiago 5: 12-20 

A. Olhando para o versículo 12, porque Tiago está encorajando a não jurar?  
B. Quais os sofrimentos que Tiago está se referindo no verso 13?  
C. Segundo Tiago quando estamos com problemas qual é a primeira coisa que devemos 

fazer? (v.13) 
D. De acordo com o livro de Tiago como seria uma oração com fé? (v.15; 1:6-8) 
E. Em seu entendimento qual é o valor de se confessar os pecados e orar uns pelos outros?   

(v. 16) 
F. Como Elias, o profeta do Velho Testamento, ilustra a eficácia da oração? (v.17-18) 
G. De que forma o profeta Elias é um exemplo de oração para os dias de hoje?  
H. De acordo com os versículos 19 e 20, o que se deve fazer quando alguém se desvia da 

fé?  
I. Por que é necessário que oremos sempre invocando a vontade de Deus?  
  

APLICAÇÃO PARA A NOSSA VIDA: 

A. Que experiências você já teve nas quais foi resultado de uma vida de oração? 
Compartilhe conosco. 

B. Que mudanças você tem percebido em você desde que começou a estudar o livro de 
Tiago? 

C. De que forma sua vida de oração precisa melhorar? O que você pode fazer a respeito? 
D. Em sua opinião quais são os empecilhos que impedem você de confessar seu pecado a 

outras pessoas?  
  

PONTO: Tiago nos encoraja a orar em todas as situações, sejam nas dificuldades, 
sofrimentos, doenças, pecados, porque através desta atitude Deus nos socorre e ajuda na 
hora certa.  
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