
 

 
 Em Tiago 2:18 diz: “Mas dirá alguém: 

Tu tens a fé, e eu tenho as obras; mostra-me a 

tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a 

minha fé pelas minhas obras”.  

Sabemos que não somos salvos pelas 

nossas obras, tanto que vivemos em um 

momento de nossas vidas que quando se fala em 

obras, aquelas pessoas preguiçosas já falam: 

“salvação é pela fé”, querendo diante disso 

rapidamente dar uma desculpa para justificar sua 

falta de compromisso com o Reino de Deus e 

com seu comportamento como cristão.  

E nesse ponto chegamos ao entendimento 

que realmente não somos salvos pelas obras, 

mas somos salvos para as obras. Você que 

conhece a palavra, sabe do amor de Deus pela 

sua vida, participa do Grupo Familiar, que é 

alimentado toda semana com uma palavra de 

edificação para sua vida, não pode aceitar ser a 

mesma pessoa de sempre.  

A mudança em sua vida virá pela fé 

mediante as obras que essa fé fazer com que 

você faça.  

Aí surgem as perguntas:  

a) Quais são as obras que você faz, que 

mostram sua fé na salvação da sua família, de 

seus amigos?  

b) Você esposo, quais são as obras que 

você faz todo dia, como prova de que você crê 

na salvação da tua esposa?  

c) Você esposa, quais são as obras que 

você faz todo dia, como prova de que você crê 

na salvação do teu esposo?  

d) Você filho, quais as obras que você faz 

todo dia, como prova de que você crê na 

salvação dos teus pais? 

 
 A fé não é energia, não é sentimento, não 

é tangível, não é visível, nem palpável. A fé só é 

vista pelas obras. Faça como Tiago nos ensinou 

na passagem bíblica que lemos no inicio do GF, 

mostre para sua família a sua fé através das suas 

obras.  

 

 

 

 

É preciso ter fé para não desistir da 

família, fé para perdoar a família, fé para amar a 

família, fé para abraçar, ajudar, se sacrificar, se 

envolver e sempre dar mais uma chance.  

Dessa forma, a fé conquista vitórias por 3 

caminhos principais:  

1. A fé conquista vitória pela insistência, 

como a mulher do fluxo de sangue em Marcos 

5:25-34.  

2. A fé conquista vitória pela paciência, 

como foi com Jó.  

3. A fé conquista vitória pela obediência 

a Palavra de Deus, assim como está escrito em 

Mateus 7:21: “Nem todo o que me diz: Senhor, 

Senhor! entrará no reino dos céus, mas aquele 

que faz a vontade de meu Pai, que está nos 

céus”.  

 

CONCLUSÃO:  
Siga esses 3 caminhos de fé. Insista com 

sua família, insista em ser paciente, insista em 

obedecer a palavra de Deus. Seja paciente na 

insistência, seja paciente com sua família, seja 

paciente em obedecer a palavra de Deus. E 

obedeça a palavra de Deus com paciência e 

insistência. Isso vai doer um pouco, mas como a 

bíblia diz em Salmos 30:5b: “O choro pode 

durar uma noite, mas a alegria vem pela 

manhã”. 

              
           

 

                 

 

A FÉ E AS OBRAS! 

“Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e eu tenho as 

obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te 

mostrarei a minha fé pelas minhas obras”.  

Tiago 2:18 

Semana 24 à 30 de  

Junho de 2019. 


