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Confiança ou dúvida
Tiago 1.1-18

Não há vitória sem lutas; assim diz o ditado. Os atletas sempre
repetem esse ditado para obter a melhor performance possível. Às vezes,
eles precisam se submeter a um treinamento estafante sem o qual não
poderão evoluir. Tiago sugere a mesma coisa para os cristãos.
DISCUSSÃO EM GRUPO: “Para manter-se em forma, a
receita é simples: não coma em excesso e faça exercícios regularmente”. Por que é mais fácil falar do que fazer isso?
REFLEXÃO PESSOAL: Pense quando você esteve em boa
forma física. Como você compara e contrasta o fato de estar
em boa forma física com o fato de estar em boa forma espiritual?
Neste estudo, examinaremos a importância da perseverança
quando enfrentarmos provações e tentações. Leia Tiago 1.1-18.

1. Quais são as diferentes situações descritas nesta passagem que você
percebe a necessidade de os cristãos perseverarem?

2. Como você reage à ideia de que devemos “considerar motivo de
grande alegria” quando “passarmos por diversas provações” (v. 2)?

Série crescimento espiritual
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3. Como a perseverança e a maturidade se desenvolvem em nós por
suportarmos as provações (v. 3 e 4)?

4. Que experiências difíceis aumentaram sua perseverança e maturidade?

5. Como as provações podem expor nossa necessidade de sabedoria
divina (v. 5)?

6. Sob pressão, como o cristão fiel (v. 5 e 6) se contrasta com a pessoa
descrita nos versículos de 6 a 8?

7. No contexto das provações e da perseverança, por que Tiago
diferencia entre os cristãos pobres e os cristãos ricos (v. 9-11)?

8. De que formas você tende a confiar em suas possessões?
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9. Como as tentações são diferentes das provações (v. 2-16)?

10. Qual é a responsabilidade de Deus quando enfrentamos provações
e quando passamos por tentações (v. 2-16)?

11. Como Deus é o exemplo essencial de bondade e fidelidade (v.
16-18)?

12. Pense nas provações e tentações que você está enfrentando atualmente. Como esta passagem pode encorajá-lo a depender de Deus?

Fale com Deus a respeito de suas provações e tentações e de sua necessidade
de sabedoria divina nessas situações. Peça a ele que ajude você a aprender a ser perseverante e a ser igual a ele em sua bondade e fidelidade.

Agora ou mais tarde
Uma das melhores maneiras de apreciar o fato de que Deus é
confiável é lembrando as diferentes formas em que ele mostrou sua fidelidade no passado. Faça uma lista dos modos
como você percebe a fidelidade de Deus em ação. Dedique
tempo para agradecer e louvar a Deus por seu amor fiel.

