
Lição 2 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
O aperfeiçoamento da fé  

 
Material bíblico: TG 1:2, 3; 1PE 1:6, 7; FP 3:12-15; TG 1:19-21; LC 17: 5, 6; LC 12: 16-21; HB 

12: 2.  

 

Citações  
• A perfeição é alcançada, não quando não há mais nada a se acrescentar, mas quando não há 

mais nada para se tirar. Antoine de Saint-Exupéry  

• Não confunda atividade com realização. John Wooden  

• O inverno prepara a terra para a primavera, da mesma forma, as  santificadas aflições 

prepararam a alma para a glória. Richard Sibbes  

• Aquele almeja ser coroado não dá a devida importância a um dia chuvoso. John Trapp  

• Orei por fé e pensei que algum dia a fé viria para mim batendo-me como um raio. Mas a fé 

não parecia não vir vir. Um dia li, no décimo capítulo de Romanos: "A fé vem pelo ouvir, e o 

ouvir da Palavra de Deus." Até aquele momento eu fechava a Bíblia e orava por fé. A partir dali, 

abri minha Bíblia e comecei a estudar, e minha fé vem crescendo desde então. Dwight L. Moody  

 

Perguntas  
 Quem é o responsável por "aperfeiçoar a nossa fé"? Como é que ganhamos a verdadeira 

sabedoria? Porque o crescimento espiritual é tão importante? Como podemos confiar mais em 

nosso bom Deus? Como podemos escolher sermos felizes quando os problemas nos atingem? 

Como podemos manter nossos olhos fixos em Jesus, que é tanto o autor como o consumador 

de nossa confiança em Deus?  

 

Resumo Bíblico  

 “ Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês 

sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança.” 

(TG 1: 2, 3 NTLH). Da mesma forma, Pedro reconhece que os problemas da vida nos levam a 

um aprofundamento de nossa confiança no Senhor (1PE 1: 6, 7). Paulo diz que ele não chegara 

à perfeita confiança em Deus, mas que perseverava em seu objetivo (ver FL 3: 12-15.). Tiago 

também destaca que "a raiva humana não reflete o verdadeiro caráter de Deus" (TG 1:20), de 

modo que deveríamos ser tardios em se irar, tardios em falar e prontos para ouvir. Em outras 

palavras, precisamos praticar a paz de Deus em nossas vidas. Os discípulos pediram para que a 

sua confiança em Deus fosse aumentada, e Jesus respondeu que eles seriam capazes de fazer 

coisas incríveis, mesmo que tivessem somente um pouquinho de confiança em Deus (fé) (LC 

17: 5, 6). Ele também mencionou a estultice em se depender de coisas materiais (LC 12: 16-

21). A forma como a nossa fé é aperfeiçoada é  "tendo os olhos fitos em Jesus, autor e 

consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando 

a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus.”(HB 12: 2 NVI)  

 

Comentário  

 Não é fácil enfrentar tribulações e permanecer confiante em Deus. Ninguém gosta de passar 

por problemas na vida, e nós certamente não devemos desenvolver um complexo de mártir. Só 

porque estamos sofrendo, não significa necessariamente que estamos bem! No entanto, temos 

que ficar alertas no sentido de  que os problemas virão, se realmente estamos seguindo a 

Jesus, como Ele mesmo nos disse.  

 Além da necessidade de real confiança em Deus, apesar das circunstâncias, existe também a 

necessidade de não nos enraivecermos. Como TG1:20 deixa claro, não estamos representando 



bem o verdadeiro caráter de Deus se ficamos com raiva. O problema com a raiva humana é que 

ela nos leva a agir irracionalmente, e quando agimos sem pensar podemos causar danos 

terríveis. 

 O título de "o aperfeiçoamento de nossa fé" pode nos levar a erros em duas direções. Uma 

delas é que nos encarreguemos de desenvolver nossa fé por nós mesmos. Isso pode nos levar à 

salvação pelas obras, e problemas de perfeccionismo na medida em que acreditamos estar em 

nosso poder nos tornar justos diante de Deus. O outro erro é concluir que tudo depende de 

Deus e não temos nenhum papel a desempenhar.Enquanto Deus é inerentemente de confiável, 

nós temos que exercitar confiança.  

 Jesus certamente é o autor  e o consumador  de nossa confiança em Deus, mas nós 

precisamos olhar para Jesus! Se não fixar o olhar no dele, querendo ser refeito à imagem de 

Deus, isso não vai acontecer. Mas se olharmos para nós mesmos como a fonte da justiça, não 

vai funcionar.  

 Esta é a mensagem de Tiago. Deus é aquele que nos refaz, mas temos que ir até Ele e pedir 

que Ele faça isso. Haverá resultados se confiarmos nEle. Assim como Paulo, não podemos 

afirmar que já chegamos lá. Mas prosseguimos para o alvo, e é o chamado de Deus que nos 

conduz. Ele está ao nosso lado no caminho, Ele trabalha dentro de nós, e Ele nos recebe ao 

final. Somente quando colocarmos toda a nossa confiança incondicionalmente em Deus, e 

permitirmos que Ele nos renove de dentro para fora, e na medida em que, por sua graça, 

escolhermos o que é bom e justo  -  é que realmente vamos crescer em nossa fé em Deus e 

seremos transformados - passaremos de rebeldes pecadores a amigos confiáveis.  

 

Comentários de Ellen White  
 Em todos os que têm sido escolhidos para cumprir uma obra para Deus, vê-se o elemento 

humano. Todavia não foram homens de hábitos e caráter estereotipados, que estavam 

satisfeitos com permanecer naquela condição. Fervorosamente desejavam obter sabedoria de 

Deus, e aprender a trabalhar para Ele. Diz o apóstolo: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, 

peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." (TG 1:5). 

Deus, porém, não comunicará aos homens luz divina, enquanto estiverem contentes com 

permanecerem em trevas. A fim de receber o auxílio de Deus, o homem deve compenetrar-se 

de sua fraqueza e deficiência; deve aplicar seu próprio espírito na grande mudança a ser 

operada em si; deve despertar para a oração e esforço fervorosos e perseverantes. Maus 

hábitos e costumes devem ser repelidos; e é apenas pelo esforço decidido no sentido de 

corrigir tais erros, e conformar-nos aos princípios retos, que a vitória pode ser ganha. Muitos 

jamais atingem a posição que poderiam ocupar, porque esperam que Deus faça por eles aquilo 

que Ele lhes deu poder para fazerem por si mesmos. Todos os que se habilitam a ser úteis 

devem ser adestrados pela mais severa disciplina mental e moral; e Deus os ajudará, unindo o 

poder divino ao esforço humano. {PP 248}  

 O Senhor quer que você entenda sua responsabilidade individual para a salvação de sua 

alma. Tendo a palavra de Deus como seu guia e instrutor, você deve trabalhar pessoalmente a 

sua própria salvação. Você deve se esforçar para alcançar a vida eterna, quando vai poder 

morar para sempre com o Senhor. Ao estudar como pode alcançar isso, busque a sabedoria 

que só Deus pode dar. Aceite o convite: "Se alguém tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a 

todos a dá liberalmente, e que não o lança no rosto; e vos será dado”.  “Meus irmãos", o 

apóstolo Tiago escreve, (TG1: 2-8)." contem tudo com alegria. "{Loma Linda Messages pág. 

278}  
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