
Lição 6 (4° trimestre – 2014 / Tiago)  
Fé Atuante 
 
Material Bíblico: Tg 2: 14-26; Rm 3:27, 28; Tt 2:14; 2 Co 4: 2; Rm 4: 1-5; Js 2: 1-21.  
 
Citações 

• Esta é uma vida de fé, porque Deus provará nossa verdadeira fé, para que o mundo 
possa ver que Ele tem servos que dependem única e exclusivamente de Sua palavra. 
Richard Sibbes  

• Com relação ao debate sobre fé e obras: é o mesmo que perguntar qual das lâminas 
em um par de tesouras é a mais importante. C.S. Lewis  

• O homem que pensa mais no outro mundo é o que faz mais neste mundo. C.S. Lewis  

• A fé sem obras é como um pássaro sem asas; embora ele possa brincar com seus 
companheiros na terra, nunca vai voar com eles para o céu. Francis Beaumont  

• A fé sem obras não é fé, mas simplesmente a falta de obediência a Deus. Dietrich 

Bonhoeffer  

• A verdadeira fé em Jesus Cristo não nos incita ao ócio. Não, ela é animada, é um 
princípio ativo e incansável que enche o coração, de modo que não ele não descanse 
até que faça algo por Jesus Cristo. George Whitefield  

 

Perguntas  

 Por que tanta discussão sobre a fé e obras? Como podemos demonstrar que realmente 
confiamos em Deus? De que forma fazer o que é certo acaba por revelar nossa atitude 
interior? Como entendemos o exemplo de Abraão? O que o exemplo de Raabe vem a somar 
ao nossos conceitos a respeito de confiar em Deus? Sobretudo, de que maneira vemos Deus 
em tudo isso?  
 
Resumo Bíblico  
 Tiago 2: 14-26 começa com a pergunta: "Qual é o bem que alguém traz quando diz que 
tem fé em Deus e não faz o que é certo? Pode tal "confiança" salvá-lo? ". Tiago aborda a 
questão de que nossas ações refletem as crenças que declaramos ter. As palavras são fáceis 
de dizer, e podemos falar qualquer coisa. Nós temos que praticar o que pregamos, diz Tiago, 
caso contrário a pregação é inútil. Tiago então ilustra o problema – o fato de pedir a bênção 
para as pessoas sem realmente ajuda-las, nada  faz por elas! Ele deixa bem claro: "Eu vou 
mostrar-lhes a minha confiança em Deus através daquilo que faço". Ele menciona Abraão e 
até mesmo a prostituta Raabe como exemplos de pessoas que mostraram sua fé em Deus, 
fazendo o que era certo, e conclui: "Assim como o corpo está morto sem o espírito, a fé em 
Deus está morta, se você não fizermos o que é certo. "(Tg 2:26). Romanos 3:27, 28 é claro: 
"Onde está, então, o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da 
obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. 
Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei.” (NVI) 
Jesus se entregou por nós, porque quer que estejamos ansiosos por fazer o que é certo (Tito 
2:14). Através de nossas vidas e ações, nós nos recomendamos uns aos outros (2Cor 4:2). 
Abraão achou graça diante de Deus por sua demonstração de confiança nEle (Rm 4, 1-5.), 
bem como fez  Raabe (Josué 2: 1-21).  
 
Comentário  



 No que diz respeito ao livro de Tiago,  para ter crédito, a fé precisa mostrar resultados. 
Da mesma forma de como o Grande Conflito Cósmico é a demonstração da verdadeira 
natureza e caráter de Deus para o universo, o que demonstramos em nossas vidas revela 
muito mais o tipo de pessoas que somos do que as alegações que fazemos.  
 Observe o Van Fisher escreveu : "O livro de Tiago parece conflituar com os escritos de 
Paulo. Paulo diz que a salvação é pela fé, e as obras não tem nada a ver com isso, e Tiago diz 
que a fé sem obras é morta. No entanto, usando-se a razão, o aparente conflito pode ser 
resolvido, sem abandonar ou minar a verdade de ambos os escritos divinamente inspirados, 
porque uma sensata interpretação mostrará que não há conflito nos textos, mas apenas em 
nossa compreensão deles.  As obras não proporcionam a salvação; elas provam a salvação. O 
fato de você latir não fará de você um cão, mas um cão late. " 
 Devemos apreciar o uso da razão. Com demasiada frequência, quando se trata de 
religião, aconselha-se abandonar a razão e a lógica. Mas especialmente aqui, devemos 
examinar as ideias e ver se elas fazem sentido. Como o título da lição sugere, temos que ter 
uma fé atuante. Deve ser funcional. Não faz sentido dizer que você está indo numa 
determinada direção e, em seguida, na verdade, virar-se para a direção oposta. Como em 
nossos relacionamentos humanos, não podemos dizer que confiamos em alguém e, em 
seguida, todas as nossas ações demonstrarem o contrário.  
 Da mesma forma acontece com Deus, não tem sentido afirmar que o queremos em 
nossas vidas e correr na direção oposta! A confiança é  verdadeira somente se puder ser 
demonstrada. Caso contrário, estamos apenas fazendo meras alegações. Tem que haver 
provas, tem que haver evidências. Só então nossa fé será real, só então será levada a sério.  
 Não especificamente como uma espécie de vaidade ao oferecer ao mundo 
demonstrações e provas de nossa fé cristã, mas em silêncio, através de uma vida tranquila 
que, continuamente, em todos os seus aspectos revela nossa total confiança e dependência de 
nosso amado Senhor.  
 
Comentários de Ellen White  
 O apóstolo Tiago viu o perigo que surgiria em  se apresentar o tema da justificação 
pela fé, e ele se esforçou para mostrar que a fé genuína não pode existir sem as obras 
correspondentes. A experiência de Abraão é mostrada. “ Você pode ver – diz ele - que tanto a 
fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. (Tg 2:22) 
Portanto, a fé genuína opera uma transformação no crente. Fé e obediência trazem sólida 
experiência.  
 Fé e obras são dois remos que precisam ser usados igualmente, se quisermos navegar 
contra a corrente da incredulidade.  
 A fé que não resulta em obras de amor e que não purifica a alma não justificará 
ninguém. "Vede", diz o apóstolo, "que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente 
pela fé." (Tg 2:24). {Tradução de “The faith I live by” pág.115}   
 O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia, nem ruptura com as 
loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé, e da fé somente; mas que diz a 
Palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago: "Meus irmãos, que aproveita se alguém disser 
que tem fé, e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? ... Mas, ó homem vão, queres 
tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado 
pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com 
as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. ... Vedes então que o homem é justificado 
pelas obras, e não somente pela fé." Tia. 2:14-24. {O Grande Conflito pág. 472.1}  
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