


- 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 1.22 a 25- RA
22 - Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente 

ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23 - Porque, se 

alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se 

ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto 

natural; 24 - pois a si mesmo se contempla, e se retira, e 

para logo se esquece de como era a sua aparência. 25 - Mas 

aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da 

liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, 

mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que 

realizar.



- Tiago 1.22-25 - VIVA
22. E lembrem-se: esta mensagem é para obedecer, e não 

apenas para ouvir. Portanto, não se enganem: 23. pois se 

uma pessoa apenas ouvir e não obedecer, será como um 

homem que olha o seu próprio rosto num espelho; 24. e 

logo que se afasta, ele não pode mais ver-se a si mesmo 

nem se lembrar de como é a sua aparência. 25. Entretanto, 

se continuar olhando com firmeza na lei de Deus para 

homens livres, ele não só se lembrará dela, mas fará aquilo 

que ela diz, e Deus abençoará grandemente esse homem 

em tudo quanto fizer.



- Tiago 1.22-25 - NVT
22 Não se limitem, porém, a ouvir a palavra; ponham-

na em prática. Do contrário, só enganarão a si 

mesmos. 23 Pois, se ouvirem a palavra e não a 

praticarem, serão como alguém que olha no espelho, 

24 vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece 

como era sua aparência. 25 Se, contudo, observarem 

atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem 

nela e a puserem em prática sem esquecer o que 

ouviram, serão felizes no que fizerem.







- Confusão...

Autoridade da Bíblia?

Autenticidade da Bíblia?

Ouvir e Praticar a 

Palavra











- “Que Palavra tremenda...”

 O que fazemos com essa Palavra na segunda?

 Sentimo-nos bem porque ouvimos e concordamos 

com a Palavra de Deus; no entanto, não fazemos 

algo para corresponder a ela. 

 Chegamos no PGM, mais uma vez somos 

impactados. E aí? O que trouxe de mudança na sua 

jornada?







- Tiago 1.22 - VIVA

“E lembrem-se: esta 

mensagem é para obedecer, 

e não apenas para ouvir. 

Portanto, não se enganem”





- Advertência de Hebreus...

 Hebreus dá-nos outra advertência sobre não 

sermos meramente ouvintes, usando a nação de 

Israel, que vagou durante 40 anos no deserto, 

como um exemplo negativo.

 A maior parte do terceiro capítulo de Hebreus 

admoesta-nos do perigo de não acreditar em 

Deus a exemplo do que aconteceu com Israel no 

deserto.



- Hebreus 3. 7 e 8

"Assim, pois, como diz o Espírito 

Santo: Hoje se ouvirdes a sua voz, 

não endureçais os vossos 

corações como foi na provocação 

no dia da tentação do deserto" 



- Hebreus 4.2

"Porque também a nós foram 

anunciadas as boas novas, como se 

deu com eles; mas a palavra que 

ouviram não lhes aproveitou, visto não 

ter sido acompanhada pela fé, 

naqueles que a ouviram." 





- Aprendendo com Israel...

 Foi isso que aconteceu a Israel. 

 Eles ouviram a voz de Deus por intermédio 

de Moisés por diversas vezes. 

 Com o passar do tempo, ouvir a Palavra e 

não praticá-la levou ao endurecimento dos 

seus corações. 



- Aprendendo com Israel...

 Seria possível que ouvir uma pregação, domingo 

após domingo, possa ser perigoso para um 

cristão? 

 Se repetidamente deixarmos de corresponder em 

ações de obediência. 

 As Escrituras advertem-nos de que podemos 

começar a experimentar um endurecimento do 

coração. 







- Tiago 1.25

“Mas aquele que considera, 

atentamente, na lei perfeita, lei da 

liberdade, e nela persevera, não sendo 

ouvinte negligente, mas operoso 

praticante, esse será bem-aventurado 

no que realizar.”









- Tiago 1.23-24 - NVT

23 Pois, se ouvirem a palavra e não a 

praticarem, serão como alguém que 

olha no espelho, 24 vê a si mesmo, 

mas, assim que se afasta, esquece 

como era sua aparência. 



- Aprendendo com Tiago...

 Ouvir sem praticar é como se olhar num 

espelho e esquecer-se de como se é. 

 Os espelhos eram de bronze e refletiam 

mal a imagem da pessoa, além de 

serem raros. 

 Uma pessoa pobre passava meses sem 

se ver ao espelho. 



- Aprendendo com Tiago...

 Quem ouve a Palavra de Deus e não prática não 

consegue se ver bem. A Palavra de Deus revela 

verdadeiramente quem nós somos.

 Enxergamos nossos pecados e nossas 

franquezas, nossa carência de Deus e de sua 

graça.

 A melhor maneira de nos conhecermos bem e 

nos olharmos a luz da Palavra de Deus!









- Tiago 1.25

“Mas aquele que considera, 

atentamente, na lei perfeita, lei da 

liberdade, e nela persevera, não sendo 

ouvinte negligente, mas operoso 

praticante, esse será bem-aventurado 

no que realizar.”






