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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Fica a critério de cada líder! 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração (pode-se cantar um cântico ou 

colocar um CD; pode mesclar este momento com oração também). 

 

DISCIPULADO (20 minutos): Texto Bíblico: Tiago 1.5-18 

 

O alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. À medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para 

nos mostrar o que ele está fazendo. Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Então, como 

lidar de forma sábia com as provações? 

 

1. NAS PROVAÇÕES PRECISAMOS PEDIR SABEDORIA (v.5-8). Quando estamos sendo provados, precisamos de 

discernimento, precisamos de sabedoria. O que é sabedoria? É mais que conhecimento. Sabedoria é o uso correto 

do conhecimento. Conhecimento é conhecer a Bíblia bem. Sabedoria é usar a Bíblia bem. Sabedoria é olhar para a 

vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Há pessoas cultas e tolas. Há pessoas que têm 

erudição, mas não sabem viver a vida nem fazer escolhas certas. Quando estamos sendo provados, precisamos de 

sabedoria para não desperdiçarmos as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. 

Sabedoria nos ajuda a entender como usar as provas para o nosso bem e a glória de Deus (Filipenses 1.12). 

 

2. NAS PROVAÇÕES PRECISAMOS ORAR COM FÉ (v.6-8). Tiago compara o homem que ora a Deus, mas duvida, 

a três figuras: As ondas do mar (1.6) – É a pessoa que oscila entre fé e incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e 

pessimismo. Duas mentes em um só corpo (1.6) – A fé diz sim, mas descrença diz não. Uma hora ele diz sim, outra 

hora ele diz não. Duas almas em um só corpo (1.8) – Almas divididas. É tentar andar em dois caminhos. É tentar 

servir a dois senhores. Tiago fala de dois resultados negativos ao crente que ora, mas duvida: Fracasso na oração 

(1.6) – Ele não vai alcançar coisa alguma. Inconstância espiritual (1:8) – Ele não vai chegar à maturidade, mas vai 

estar exposto aos ventos de doutrina. É preciso orar com fé no meio das provações. 

 

3. NAS PROVAÇÕES PRECISAMOS NOS ALEGRAR COM AS RIQUEZAS ESPIRITUAIS (v.9-11). Tiago aplica o 

princípio da sabedoria nas provas em duas circunstâncias específicas: cristãos pobres e cristãos ricos. Dinheiro e 

status eram problemas reais entre aqueles irmãos. O pobre deve gloriar-se pelo que tem permanente no céu. O 

rico pelo que não tem permanente na terra. O pobre deve gloriar-se na sua dignidade, o rico na sua insignificância. 

Não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. O pobre ao ser 

provado diz: mas quão rico eu sou. O rico ao ser provado pelas glórias do mundo diz: mas quão vulnerável eu sou. 

Cada um olha para a sua vida na perspectiva da eternidade.  

 

4. PRECISAMOS OLHAR PARA A RECOMPENSA (v.12). Quando Deus nos prova é para o nosso bem, por isso 

somos bem-aventurados. Quando somos provados desenvolvemos a paciência triunfadora. Quando somos 

provados somos aprovados por Deus. Quando somos provados somos galardoados por Deus. Quando somos 

provados temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Deus.  

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que precisa ter um encontro com Jesus e a aprender a lidar de forma sábia 

com as provações. Não perca tempo: apresente Jesus Cristo para ele o mais breve possível. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a 

nas suas necessidades e incentivando-a a crescer em pureza. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS LÍDERES: 1) Não esqueçam de registrar as PRESENÇAS das reuniões no sistema. 2) Não 

esqueçam da cesta básica, que deve ser entregue em todo TLC (Treinamento de Líderes de Células) no dia 27 de 

junho de 2017. 


