
Lição 4 (4°trimestre – 2014 / Tiago) 
Ser e fazer  
 

Material Bíblico: TG 1: 22-24; MT 19: 16-22; LC 6: 27-38; RM 8: 2-4; 12: 9-18; 2PE 1: 4 

 

Citações  

• Você deve desistir da vida que planejou a fim de ter a vida que espera por você. Joseph 

Campbell  

• Faça o que pode, com o que você tem, onde você está. Theodore Roosevelt  

• Quanta dor  nos causaram aqueles males que nunca aconteceram. Thomas Jefferson  

• Seja aquilo que você é. Este é o primeiro passo para se tornar melhor do que 

realmente é. Julius Hare  

• Onde quer que você vá, vá com todo o seu coração. Confúcio  

• Você não precisa ver a escada toda. Basta dar o primeiro passo. Martin Luther King, Jr.  

• Pode ser difícil um ovo se transformar em um pássaro: seria certamente mais difícil 

para o pássaro aprender a voar, permanecendo um ovo.  No momento, somos como 

ovos. E não podemos continuar indefinidamente sendo apenas um ovo, decente e 

comum. Devemos ser chocados ou apodrecermos. C. S. Lewis  

 

Perguntas  
 Será que podemos realmente separar o que somos do que fazemos? Que tipo de 

imagem temos de nós mesmos? Quais são as bases do que somos e, consequentemente, de 

como devemos agir? Como podemos ter certeza de que nosso amor é verdadeiro? Qual é o 

conflito fundamental revelado na história do jovem rico? O que realmente significa dizer  

“que vamos compartilhar da natureza divina”?  

 

Resumo Bíblico 
 Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. 

Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a 

sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua 

aparência.(TG 1:22-24 NVI) Essa é a grande perspectiva a respeito de quem somos! A história 

do jovem rico em Mateus 19: 16-22 mostra a diferença entre ser e fazer, e as motivações em 

nossas vidas ...  Em Lucas 6: 27-38 são explicadas as razões mais profundas para fazermos o 

que nós fazemos. Jesus nos deixa bem claro: "Que mérito vocês terão, se amarem aos que os 

amam? Até os ‘pecadores’ amam aos que os amam. E que mérito terão, se fizerem o bem 

àqueles que são bons para com vocês? Até os ‘pecadores’ agem assim. 

(LC 6:32, 33 NVI). Então, devemos amar os nossos inimigos, sermos compassivos, e não 

julgadores.  “Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do 

pecado e da morte “. (Rm 8:2 NVI). Em Romanos 12: 9-18 Paulo dá um ótimo resumo do que 

devemos ser. As seguintes palavras são especialmente importantes: " O amor deve ser 

sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com 

amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.” (Rm 12:9,10 NVI). 

E como resultado,  somos participantes da natureza divina (2 Pe 1:4).  

 

Comentário  
 A questão fundamental é quem somos e a maneira como agimos. Frequentemente nos 

definimos por aquilo que fazemos, ao invés de por quem somos. No entanto, como Tiago nos 



deixa claro, é aquilo que somos que determina o que fazemos, embora seja importante  o que 

fazemos, porque reflete nossos motivos e prioridades.  

 A nossa confiança em Deus traz resultados. Fazemos algo. Nossas crenças têm 

conseqüências e é por isso que ter certeza de que o que acreditamos é o  certo é tão 

importante! Você não pode "simplesmente crer" sem se perguntar: "acredito em quê?" Nós 

não simplesmente ouvimos e imediatamente aceitamos, mas tomamos ações induzidas pelo 

que ouvimos, e que hoje,  nos identificam como filhos confiáveis de nosso Pai celestial.  

 A boa notícia é que o foco não somos nós! "Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas 

a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. 

Pois Deus que disse: "Das trevas resplandeça a luz", ele mesmo brilhou em nossos corações, 

para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 

Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede 

provém de Deus, e não de nós. (2Co 4:5-7 NVI)  

 Nós somos os vasos de barro que contêm o tesouro do evangelho! Foi pela incrível 

condescendência de Deus que nos foi concedido este imenso privilégio -  note que o valor não 

está nos jarros de barro ... Somos simplesmente os "recipientes" da graça salvadora de Deus e 

Ele é o único que tem seu caráter vindicado ao “ser e fazer”. Que nos sintamos felizes em 

fazer parte desta manifestação de mostrar que Deus  é completamente honesto e verdadeiro, 

amoroso e misericordioso, um Deus que cura,  que tem misericórdia e compaixão para com 

todos aqueles que o procuram!  

 

Comentários de Ellen White  
 Dos púlpitos modernos são proferidas as palavras: "Crede, tão-somente crede! Tende 

fé em Cristo; nada tendes que ver com a velha lei; tão-somente confiai em Cristo." Quão 

diferente é isso das palavras do apóstolo, o qual declara que a fé sem as obras é morta! Diz 

ele: "Sede cumpridores da Palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos 

discursos." Tia. 1:22. Precisamos ter aquela fé que opera pelo amor e purifica a alma. Muitos 

procuram substituir a retidão de vida por uma fé superficial, pensando obter deste modo a 

salvação.  {Fé e Obras pág. 89}  

 "Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que 

contempla ao espelho o seu rosto natural; porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se 

esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso 

persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado 

no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes, engana o 

seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: 

visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo." Tia. 

1:23-27. 

     Essa é a palavra do Deus vivo. A lei é o grande espelho moral de Deus. Deve ele 

comparar suas palavras, seu espírito, suas ações com a Palavra de Deus. Se decidirmos que 

não temos nesses últimos dias um trabalho designado para nós fora do rumo comum das 

igrejas nominais, defrontar-nos-emos com um grande desapontamento. A grande questão a 

ser examinada, pesada e decidida é: Que posso eu fazer para alcançar as almas perdidas? 

Deus exige que os adventistas do sétimo dia façam um trabalho que eu não preciso definir. A 

menos que o trabalho seja primeiramente feito em nosso coração, todas as instruções 

específicas que poderiam ser dadas para determinar suas ações, será um trabalho 

inútil.{Test. p/Ministros e Obr. Evangélicos pág 125}  
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