


FÉ MORTA
VIDA ABUNDANTE   (LIVRO DE TIAGO)SÉRIE

53 "TIPOS" DE FÉ - QUAL É A SUA?



Tiago 2: 14-26

• 14 De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? 
Acaso a fé pode salvá-lo?  

• 15-16 Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de 
cada dia e um de vocês lhe disser:  “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até 
satisfazer-se”, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso?  

• 17 Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. 

• 18 Mas alguém dirá:  “Você tem fé; eu tenho obras”. Mostre-me a sua fé sem 
obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. 



Se alguém disser que tem fé, mas…

• Tiago 2:14 (RA) Meus irmãos, qual é o proveito, se alguém disser 
que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? 

• É morta porque:

• NÃO PRODUZ RESULTADO NENHUM

• NÃO TEM AÇÕES CONDIZENTES COM A FÉ

• É APENAS UMA IDÉIA NA MENTE!



1 - A fé morta

• Não produz uma vida santa - que faz a vontade de Deus 

• É incompleta (imperfeita)

• É meramente INTELECTUAL - uma idéia na mente

• Não produz frutos, não leva ao arrependimento (mudança de 
mente)

• É inoperante. Não produz mudança na vida. 



Obras seguem a fé verdadeira

• Gálatas 5:6 (NVI-PT) Porque em Cristo Jesus nem circuncisão 
nem incircuncisão têm efeito algum, mas sim a fé que atua pelo 
amor.

• 1 Tessalonicenses 1:3 (NVI-PT) 3 Lembramos continuamente, 
diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado: o 
trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a 
perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus 
Cristo.



Se eu digo que tenho fé em 
Deus, mas não tenho 

comprovação pelo MEU ESTILO 
DE VIDA…   

É UMA FÉ MORTA!



2 - A fé dos demônios

• Tiago 2:19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até 
mesmo os demônios crêem — e tremem! 

• Os demônios crêem na existência de Deus;

• Os demônios crêem na divindade de Jesus (Mc 3.11); 

• Os demônios crêem na existência do inferno (abismo cf. Lc 8.31); 

• Os demônios crêem que Cristo é o supremo juiz que os julgará.  
(Ap 12:12)



Você não reconhece uma pessoa salva 
pelo conhecimento que ela possui 

ou pela emoções que ela demonstra, 
mas pela vida que ela vive.



3 - A FÉ SALVADORA 

• 20 Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?  

• 21 Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu 
filho Isaque sobre o altar?  

• 22 Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi 
aperfeiçoada pelas obras.  

• 23 Cumpriu-se assim a Escritura que diz:  “Abraão creu em Deus, e isso lhe foi 
creditado como justiça”, e ele foi chamado amigo de Deus.  

• 24 Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. 

• 25 Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta: não foi ela justificada pelas obras, 
quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?  



Obras seguem a fé verdadeira - EFÉSIOS 2:

• 8-9 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem 
de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se 
glorie. 

• 10 Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para 
fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as 
praticarmos.
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3 - A FÉ SALVADORA 

• Se baseia na Palavra de Deus

• Obedece à Deus: envolve o intelecto, as emoções, e a vontade

• Tem ações práticas

• Lucas 6:46-49 Casa na areia e casa na rocha:

• Quem ouve minhas palavras e as pratica…

• Quem ouve minhas palavras e não as pratica…



A conclusão finalAssim como o corpo sem espírito está morto, 
também a fé sem obras está morta. - Tg 2:26

A fé que está viva se expressa em obras  
que são realizadas em obediência  

à Palavra de Deus

Que tipo de fé eu tenho?


