
 

 
INTRODUÇÃO: Neste mês iniciaremos 

uma nova série de palavras em nosso GF. Nas 

próximas quatro reuniões vamos falar sobre um 

tema que move as nossas vidas. Vamos falar 

sobre a Fé!  
PALAVRA: Hoje o nosso tema é a Fé 

verdadeira! E, para iniciar esta palavra vamos 

todos ler a Bíblia Sagrada em Tiago 2:14-26.  

Observe que nesse texto bíblico de Tiago, 

podemos caracterizar a fé de três maneiras. São 

elas: 1. A Fé morta; 2. A Fé dos Demônios; e 3. A 

Fé Verdadeira e Salvadora.  

Vamos falar um pouco sobre cada uma delas 

e refletir sobre a Fé que nós temos.  

 

1º) A FÉ MORTA! (Tiago 2:14-17).  
A fé morta pode ser caracterizada da 

seguinte forma:  

- É uma fé intelectual! Essa fé é apenas 

verbal e está em oposição à fé verdadeira. Ela 

existe apenas na base da pretensão. A pessoa diz 

que tem fé, mas na verdade não a tem (Tiago 

2.14).  

- É uma fé que não produz frutos dignos 

de arrependimento! Essa fé não produz nenhum 

resultado, pois ela tem sentimento, mas não tem 

nenhuma ação (Tiago 2.15,16).  

- É uma fé sem valor algum! Ela é inútil, 

uma vez que esta fé é sem obras e é inoperante 

(Tiago 2.20).  

- É uma fé incompleta! A fé sem obras está 

incompleta, visto que são as obras que consumam 

a fé. As nossas obras são a evidência da fé que 

temos (Tiago 2.22).  

 

2º) A FÉ DOS DEMÔNIOS! (Tiago 2:19).  
Este tipo de fé atinge o nosso intelecto e 

também as nossas emoções, pois o próprio texto 

bíblico diz que eles creem e tremem.  

A pergunta aqui para refletirmos seria: Qual 

é o tipo de fé dos demônios? Ou seja, em que os 

demônios creem?  

a) Os demônios creem na existência de 

Deus; b) Os demônios creem na divindade de 

Jesus (Mc 3.11,12); c) Os demônios creem na 

existência de um lugar de penalidades eternas 

(Lucas 8.31); d) Os demônios creem que Cristo é o 

supremo juiz que os julgará. 

 

 
Precisamos compreender que se as 

características acima descritas fazem parte de um 

tipo de fé que os demônios possuem, podemos 

concluir que ter essa fé não é o que Deus espera de 

nós.  

Logo, crer nessas verdades não é suficiente 

para se ter uma fé e uma vida cristã verdadeira e 

por isso precisamos ter em nós a FÉ 

SALVADORA.  

 

3º) A FÉ VERDADEIRA E 

SALVADORA! (Tiago 2:20-26).  
Hoje devemos compreender que a fé 

verdadeira inclui o intelecto, as emoções e a 

vontade.  

O conteúdo da fé é a verdade de Deus. Eu 

recebo essa verdade, eu confio nela e por ela sou 

transformado. As características deste tipo de fé 

são as seguintes:  

- É uma fé baseada na Palavra! A fé em 

Deus está baseada em um conjunto de verdades 

bíblicas. A fé está apoiada em Deus e em sua 

Palavra.  

- É uma fé que envolve todo o ser 

humano! A fé morta toca apenas o intelecto e a fé 

dos demônios toca o intelecto e as emoções. 

Porém, a fé verdadeira e salvadora atinge o 

intelecto, as emoções e também a vontade.  

- É uma fé que nos conduz à ação! A fé 

verdadeira nos leva às boas obras. Ela produz 

frutos. A salvação é só pela fé, mas por uma fé que 

não está só. Uma fé viva se expressa por obras, ou 

seja, uma vida que traz glória a Jesus.  

 

Conclusão: A fé que temos pode ser morta 

se não tivermos uma vida santa, sendo meramente 

intelectual e não produzindo frutos dignos de 

arrependimento, se tornando assim, sem nenhum 

valor e incompleta;  

A nossa fé pode ser como a dos demônios e 

se expressar apenas através da crença na existência 

de Deus, na divindade de Jesus, na existência do 

inferno e de que Cristo julgará a todos no final dos 

tempos;  

Nascemos para termos uma fé verdadeira, 

que está baseada na Palavra de Deus, que envolve 

todo o ser humano e nos conduz à ação. A nossa 

Fé deve produzir frutos e mudanças em nossas 

vidas. 

              
           

 

                 

A VERDADEIRA FÉ – A FÉ SALVADORA! 

“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois 

quem dele se aproxima precisa crer que ele 

existe e que recompensa aqueles que o 

buscam”. Hebreus 11:6 

Semana 03 à 09 de  

Junho de 2019. 


