


Deus fala ao coração. 
Ele não usa celular!

Coloque no modo avião, ou no 
modo  NÃO PERTURBE…

DESLIGUE AS REDES SOCIAIS! 

No mesmo instante eles deixaram as 
suas redes e o seguiram - Mt 4:20



NAS PROVAÇÕES

VIDA ABUNDANTE   (LIVRO DE TIAGO)SÉRIE
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Nas provações…

• Somos tentados a DUVIDAR do amor de Deus por nós;

• Nossa identidade é questionada:  
                  “Se você fosse realmente filho de Deus...”.

• Somos tentados a DUVIDAR do poder de Deus;

• Somos tentados a DESISTIR da nossa perseverança;

• O caminho fácil para sair da provação:  ceder à  tentação (Mt 4:1-11)



VISÃO CORRETA DE PROVAÇÃO

Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam 
que isso é um presente especial. 

Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças 
para continuar até o fim. 

Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a 
amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês.

Tiago 1:2-4 A Mensagem



VISÃO CORRETA DE PROVAÇÃO

Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao 
Pai. É com muita alegria que ele os ajudará! 

Vocês serão atendidos, e não serão ignorados quando pedirem ajuda. 

Tenham toda coragem ao pedir e acreditem de verdade, sem pensar duas vezes. 
Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar, levadas pelo vento. 

Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois 
nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo.

Tiago 1:5-8 A Mensagem



Causas de fracasso na provação

DÚVIDA - Quem duvida nunca conquista!

ORGULHO - não pedir ajuda a Deus e aos amigos

"CORPO MOLE" - não perseverar até o fim 



Provação do tipo DINHEIRO



Provação do tipo DINHEIRO
9 O irmão de condição humilde deve orgulhar-se 
quando estiver em elevada posição. 

10 E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em 
humildade, porque o rico passará como a flor do 
campo. 

11 Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a 
planta; cai então a sua flor, e a sua beleza é 
destruída. Da mesma forma o rico murchará em 
meio aos seus afazeres.

TIAGO 1:9-11



Deuteronômio 8:17-18 (NVI-PT)  

Não digam, pois, em seu coração: ‘A minha capacidade e a 
força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza’.  

18 Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é ele que lhes 
dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança 
que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê.



Provérbios 27:23-24 (NVI-PT)  

23 Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão, dê 
cuidadosa atenção aos seus rebanhos, 

24 pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante 
que a coroa passe de uma geração a outra.



Marcos 4:18-19 (NVI-PT) parábola do semeador 

Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, 
ouvem a palavra;  mas, quando chegam as preocupações 
desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras 
coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera.



1 Timóteo 6:9-10 (NVI-PT)  

9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e 
em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os 
homens a mergulharem na ruína e na destruição,  

10 pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas 
pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se 
atormentaram com muitos sofrimentos.



Filipenses 4:19 (NVI-PT)  

O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de 
acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.



Persevere na tribulação!

Tiago 1:4 
E a perseverança deve ter ação completa, a fim 
de que vocês sejam maduros e íntegros, sem 
lhes faltar coisa alguma.



O segredo de uma FÉ OPERANTE

INTIMIDADE COM JESUS



O segredo de uma FÉ OPERANTE

INTIMIDADE GERA FÉ. 

FAMILIARIDADE GERA INCREDULIDADE.



A FAMILIARIDADE com Jesus e a  INCREDULIDADE

Marcos 6: 1-6 

Jesus não fez muitos milagres em Nazaré

Jesus admirou-se da incredulidade deles

3 Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, 
José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram 
desiludidos com ele. 

4 Mas Jesus disse: — Um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua 
terra, entre os seus parentes e na sua própria casa.



A INTIMIDADE com Jesus gera FÉ!

Crer na Palavra de Jesus

Obedecer a Palavra de Jesus

Gastar tempo com Jesus



Salmos 25:12-15 (RA)

12 Ao homem que teme ao SENHOR, ele o 
instruirá no caminho que deve escolher. 

13 Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua 
descendência herdará a terra. 

14 A intimidade do SENHOR é para os que o 
temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. 

15 Os meus olhos se elevam continuamente ao 
SENHOR, pois ele me tirará os pés do laço.



Se eu perseverar… Tiago 1:
12 Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de 
aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam.

13 Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: “Estou sendo tentado 
por Deus”. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 

14 Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este 
arrastado e seduzido. 

15 Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, 
após ter se consumado, gera a morte.



Se eu perseverar… Tiago 1:

16 Meus amados irmãos, não se deixem enganar. 

17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto, 
descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras 
inconstantes. 

18 Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a 
fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que 
ele criou.





Deus é quem nos livra nas provações

Não sobreveio a vocês tentação (provação, peirasmos) que não 
fosse comum aos homens. E Deus é fiel; ele não permitirá 
que vocês sejam tentados (PROVADOS) além do que podem 
suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes 
providenciará um escape, para que o possam suportar. 

 
1 Co 10:13 NVI


