


- Nossa jornada...
1) Crescendo com as Provações

2) Vivendo com Sabedoria

3) A Origem do Pecado

4) Dois ouvidos e uma boca

5) É necessário Praticar

6) Não a Discriminação

7) Fé X Obras

8) Eu e minha boca grande





- Tiago 2.26 - RA

Porque, assim como o 

corpo sem espírito é 

morto, assim também a 

fé sem obras é morta.



- Tiago 2.26 - NVT

Assim como o corpo sem 

fôlego está morto, 

também a fé sem obras 

está morta.







- Tiago e as Obras
 Sendo representante do cristianismo de origem judaica, 

Tiago é muito marcado pela ênfase que o judaísmo dava 

esmolas e prática da caridade. 

 No entanto, Tiago não era um dos judaizantes que 

perseguia a Igreja como Paulo.

 Este Tiago que escreveu a carta é o mesmo Tiago como 

nos mostra os estudiosos de Atos capítulo 15, sua 

posição está definida em Atos 15:13-21. 



- Tiago e as Obras
 Em nenhum momento Tiago nega a salvação pela fé. 

Sua posição no chamado “Concílio de Jerusalém” 

(em Atos 15) é bem definida. 

O que Tiago faz é nos mostrar o 

relacionamento correto entre fé e 

obras.





- Tiago 2.14-17 - RA
14 - Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser 

que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, 

semelhante fé salvá-lo? 15 - Se um irmão ou uma 

irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do 

alimento cotidiano, 16 - e qualquer dentre vós lhes 

disser: Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, 

contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual é o 

proveito disso? 17 - Assim, também a fé, se não tiver 

obras, por si só está morta.



- Tiago 2.14-17 - BV
14) Queridos irmãos, que proveito há em vocês dizerem que têm fé e 

são cristãos, se não estiverem provando isso pelo socorro aos 

outros? Esse tipo de fé salvará alguém? 15) Se vocês tiverem um 

amigo que está necessitado de alimento e vestuário. 16) E lhe 

disserem: "Bem, adeus, e que Deus o abençoe; aqueça-se e coma 

bem", e depois não lhe derem roupas ou alimentos, que bem faz 

isso? 17) Portanto, vocês vêem que não é suficiente apenas 

ter fé. É também preciso que façam o bem para provarem 

que a têm. A fé que não se manifesta por meio de boas 

obras, não é fé coisa nenhuma é morta e inútil.



- Tiago e as Obras
Tiago não está considerando a 

oposição da fé X obras. 

Não são duas coisas que se opõe. 

Tiago quer nos mostrar que nossa fé 

deve ser demonstrada por nossas 

obras. 





- Tiago e as Obras

Tiago nunca afirma que as 

boas obras podem salvar. 

Ele deixa claro que uma fé 

viva produz boas obras.



- Tiago 2.14 - RA

14 - Meus irmãos, qual é o 

proveito, se alguém disser que 

tem fé, mas não tiver obras? 

Pode, acaso, semelhante fé 

salvá-lo? 



- Tiago e as Obras
A grande questão é: Que utilidade há 

em uma fé sem obras?

Em segundo lugar: uma fé que não 

se evidencia através de obras pode 

salvar alguém? 

É de fato uma fé viva?





- Tiago 2.15 e 16 - RA
15 - Se um irmão ou uma irmã estiverem 

carecidos de roupa e necessitados do 

alimento cotidiano, 16 - e qualquer dentre 

vós lhes disser: Ide em paz, aquecei-vos e 

fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o 

necessário para o corpo, qual é o proveito 

disso?



- Tiago nos ensina...
Tiago a estilo dos rabinos apresenta um 

exemplo. Ou seja, que exemplo é este?

Tem alguém na igreja carente, com fome e 

sem roupa. Um outro irmão fica sabendo das 

necessidades dessa pessoa e lhe deseja coisas 

boas, mas não lhe dá nada. “Que utilidade há 

nesta fé?” – Nos pergunta Tiago.





- Tiago 2.17 - RA

Assim, também a fé, se 

não tiver obras, por si 

só está morta.



- Tiago 2.17 - RA

Portanto, vocês vêem que não é 

suficiente apenas ter fé. É também 

preciso que façam o bem para 

provarem que a têm. A fé que não se 

manifesta por meio de boas obras, não 

é fé coisa nenhuma é morta e inútil.



- Pense nisso...
 A igreja evangélica atual há muito barulho e pouca 

ação. 

 O movimento evangélico é demasiadamente 

místico. 

 As pessoas vão a Igreja, louvam, cantam, exaltam a 

Deus, mas não se engajam na obra. Só não 

mostram solidariedade aos relacionamentos. 





- Tiago nos ensina...
 Tiago agora a partir do verso 18 apresenta uma objeção a 

este tipo de fé sem evidência. “18 - Mas alguém dirá: Tu tens 

fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua fé sem as obras, e 

eu, com as obras, te mostrarei a minha fé.”

 Este alguém é uma pessoa tem uma fé “igrejeira”, que só 

aparece na hora do culto ou de vez em quando, se sobra 

tempo: “tens fé, e eu tenho obras; mostra-me essa tua fé sem 

as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé.”



- Tiago nos ensina...
Mostraremos nossa fé através de nossas 

obras, quem crê faz algo. 

Como podemos mostrar nossa fé sem 

fazer nada? A declaração é irônica. 

As obras podem mostrar a fé, mas a fé 

sem obras de nada adianta.



- Tiago nos ensina...
 “Eu creio em Deus!!!” – dirá a pessoa de fé sem obras. 

Tiago argumenta com mais dureza: 19 - Crês, tu, que 

Deus é um só?  

 Esta era a doutrina mais profunda do judaísmo, a 

unicidade de Deus, ou seja, crer que Deus era único. Pois 

bem, conclui Tiago: “Fazes bem. Até os demônios crêem e 

tremem.”

 Os demônios também crêem, aas a questão é: eles 

praticam? 





- Abraão...
 Tiago apresenta dois heróis do Antigo Testamento: Abraão e Raabe.

 21 - Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando 

ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? 

 Abraão era o Pai da Fé, o pai de toda a nação hebraica como nos 

mostra o verso que lemos. E Raabe? Ela era a mulher que mentiu e 

acolheu os espias, conforme nos ensina Josué capítulos 2 e 6. 

 Os rabinos judeus que podiam provar que eram descendentes dela se 

orgulhavam disso. 

 Por isto Mateus ao escrever aos Judeus apresentando o Messias ele 

nos mostra que Jesus descendia dela (Mt 1:5).



- Abraão...
 Para Tiago Abraão foi justificado pelas obras ao oferecer Isaque, 

veja o verso 22 – “Vês como a fé operava juntamente com as suas 

obras; com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, “

 Paulo diz que Abraão foi justificado porque creu (Romanos 4:3) 

então Paulo e Tiago estariam se contradizendo? ‘Pois que diz a 

Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para 

justiça.’ – Rm 4.3

 eles estão se contradizendo, eles estão se complementado. 

Leiamos Tiago 2:22 – “ês como a fé operava juntamente com as 

suas obras; com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou,”



- Tiago 2.23 - RA

“e se cumpriu a Escritura, a 

qual diz: Ora, Abraão creu em 

Deus, e isso lhe foi imputado 

para justiça; e: Foi chamado 

amigo de Deus”



- Abraão...
Abraão creu. Foi por isso que 

recebeu o elogio, o apelido de 

“amigo de Deus”.

Isso nos mostra que Fé e Obras 

andam juntas. Não são antagônicas. 



- Tiago 2.25 - RA

“De igual modo, não foi 

também justificada por obras a 

meretriz Raabe, quando 

acolheu os emissários e os fez 

partir por outro caminho?” 



- Raabe...
 Tiago mostrar que Raabe foi justificada pelas 

obras. Não há como contradizê-lo aqui. 

 Ela acolheu os espias. Isto foi um ato que ela 

praticou; esta atitude a credenciou para ser unida 

ao povo de Deus. 

 Mas esta história estaria incompleta se 

omitíssemos o fato de que Raabe antes de acolher 

os espias acreditou primeiro. Ela creu.



- Josué 2.11 - RA

“Ouvindo isto, desmaiou-nos o 

coração, e em ninguém mais há 

ânimo algum, por causa da vossa 

presença; porque o SENHOR, vosso 

Deus, é Deus em cima nos céus e 

embaixo na terra.”



- Raabe...
 Que declaração de fé. Raabe não somente 

acreditou, mas, obedeceu todas as orientações.

 Veja Josué 2:21 - E ela disse: Segundo as vossas 

palavras, assim seja. Então, os despediu; e eles se 

foram; e ela atou o cordão de escarlata à janela.

 Raabe creu a agiu para a glória de Deus e por isso 

foi justificada.







- Tiago 2.26 - NVT

Assim como o corpo sem 

fôlego está morto, 

também a fé sem obras 

está morta.



- Tiago finaliza...
 O corpo sem espírito está morto. O homem foi feito 

de matéria e só passou a ter vida quando Deus lhe 

soprou o Espírito. Sem o espírito, que o anima, o 

corpo é penas um cadáver.

 Da mesma maneira a fé que não tem obras está 

morta. Muita fé por aí é apenas cadáver. E as vezes 

um cadáver barulhento.



- Tiago finaliza...
Fé se prova com a vida. 

São nossos atos como cristãos que 

mostraram ao mundo a validade de 

nossa fé e de nosso relacionamento 

com Jesus.








