
TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 9:

Fé

1.6 Peça-a, porém, com fé, não duvidando; pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é 
sublevada e agitada pelo vento. 1.7 Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, 1.8 
homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos.

Nota: Sublevar significa “levantar de baixo para cima”.

Perguntas Abrangentes:
- Segundo o conceito popular, a palavra FÈ muitas vezes é usada para expressar as idéias de:

(Marque as alternativas que lhe parecem verdadeiras)
 
(        ) Aceitação das palavras de alguém (Boto fé no que esse cara está dizendo).

(        ) Aposta em jogos de azar? (Vou fazer uma 'fézinha').

(        ) Autoconfiança (Boto fé no meu taco).

(        ) Determinação (É preciso ter fé para se conseguir o que quer na vida).

(        ) Esperança (Tenho fé que um dia vou conseguir realizar este meu sonho).

(        ) Reconhecimento da capacidade de alguém (Boto fé na capacidade desse cara).

- Cite uma situação real do exercício deste tipo de “fé” (segundo o conceito popular):

_______________________________________________________________________________

- Segundo o conceito popular, o quê se quer dizer com esta frase: “Perdi a fé!”?

_______________________________________________________________________________

Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Segundo este texto... (preencha as lacunas):

a) Quem diz que pediu com fé não deve ter __________________________________ no coração.

b) Quem pede duvidando é semelhante à _________________________________________ que é 
levantada de baixo para cima e agitada pelo __________________________________________.

c) Quem pede duvidando é homem (é pessoa) __________________________________________
     e _____________________________________________________ em todos os seus caminhos.

d) Não pense tal homem (tal pessoa) que receberá do _________________ alguma __________.

Perguntas de Aplicação Pessoal:
Nota: O conceito bíblico de FÉ é completamente diferente do conceito popular.
          A verdadeira FÉ é uma ATITUDE de COMPLETA CONFIANÇA em Cristo (confiança em 

seu caráter e seu poder).

- Quando você pede algo a Deus, há dúvidas em seu coração? Que tipo de dúvida?
_______________________________________________________________________________
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- Você acredita que tem fé segundo o conceito bíblico? Porque?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Cite duas situações em que você exercitou a sua fé segundo o conceito bíblico:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Cite uma situação em que você pediu algo a Deus duvidando em seu coração:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- O que aconteceu, então, quando você pediu duvidando em seu coração?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- A incredulidade (falta de fé) tem sido um problema em sua vida?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Como você pretende resolver isso?

________________________________________________________________________________

   ________________________________________________________________________________

ATENÇÃO:
Não se esqueça de reler todo o livro de Tiago e anotar as repetições (de palavras importantes e 

o
idéias), antes do 10  encontro da sua Trilha.
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