
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outra auxiliar peça a ele para fazer. 

Tiago 1. 

Tiago, endereça a carta às doze tribos que se encontram na dispersão. - Há uma compreensão que se 
destinava aos cristãos espalhados após o martírio de Estevão, após o seu épico discurso que preenche o 
capítulo 7 de Atos,  

- Ou àqueles que se dispersaram face a perseguição de Herodes Agripa, descrita em atos 12, onde cristãos 
foram presos para serem maltratados, Tiago, irmão de João, morto a fio da espada, Pedro fora preso, 
episódio conhecido nosso onde o anjo toca Pedro, manda-lhe calçar as sandálias, as algemas caem, e Pedro 
sai ileso da cadeia.  

Fato é, que TIAGO ESCREVE À IGREJA DO SENHOR. 

EXPERIMENTE A GRAÇA A DEUS (16-17) 

O que chama a atenção inicialmente é o v16 “Não vos enganeis meus amados irmãos” 

Tiago lança mão nessa expressão, amados irmãos, para garantir aos leitores que muito se importava com eles, e 
viessem a não se enganar mais, e sim tivessem a completude no entendimento do Deus ao qual serviam e 
pudessem verdadeiramente, uma vez que abertos os seus olhos, desfrutarem integralmente a Graça de Deus. Isto é, 
aos destinatários desta carta, não se enganem, neles não há merecimento, em nós semelhantemente não há 
merecimento algum, tudo que há de bom, tudo que há de perfeito, é dádiva de Deus, é presente de Deus, é graça do 
Senhor. 

O texto diz isso no verso 17 “Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, 
em quem não pode existir variação ou sombra de mudança”. 

O verso 17 traz pelo menos 3 afirmações: 

1º Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto 

São lá do alto, não é de qualquer lugar, vem do Reino de Deus, do Reino dos céus, vem da parte de Deus, 
tudo que há de bom, coisas boas que curam e abençoam, misericórdia, relacionamentos restaurados, vidas 
transformadas, pecados perdoados, tudo que é perfeito, que é sem defeito, que é perfeitamente agradável, 
sem impureza ou mácula, vem de Deus, vem do alto. 

2º Descendo do Pai das Luzes 

Tem uma verdade preciosa nesta afirmação, perceba que o verbo descer está no gerúndio, o que expressa 
uma ideia de progressão indefinida. As boas dádivas e dom perfeito do Senhor, não somente desceram para 
aquele momento oportuno em que Tiago escreve a essas pessoas, mas permanece descendo. É Graça,  
Misericórdia,  Amor, Cuidado, constantemente vindo do Senhor, mesmo quando não vemos. 

3º Em quem não pode existir variação ou sombra de mudança 
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Deus não tem palavra doble, promessa é promessa, com Deus não existe meias verdades. 

Deus não tem obrigação conosco, e sim com a Sua Palavra. 

Hebreus 6:17-19  

Onde temos colocado a nossa âncora, pois quando não experimentamos a graça de Deus, muitas vezes 
somos levados, carregados para lá e para cá, como uma embarcação à deriva, que muitas vezes as ondas as 
leva em direção a rocha, a corais, e só vai sendo destruída aos poucos, até que naufraga.  Jesus nos convida 
a firmarmos a nossa âncora, a nossa vida, em quem não tem variação, em quem não mente, que não tem 
sombra de mudança.  O Pai das luzes, o Deus todo poderoso. 

CELEBRE A VIDA, VOCÊ NÃO É FRUTO DO ACASO (V18) 

A Palavra de Deus diz que Ele te gerou segundo o Seu querer 

”. Somos gerados, permanecemos vivos, porque Deus quer. Mas para que? Descubra o seu propósito. Para que 
enquanto você viver, celebre a sua vida na presença de Deus. 

O texto diz que fomos gerados: pela palavra da verdade (não de qualquer maneira) e para sermos primícias (nem 
para viver de qualquer maneira) 

Quando o povo de Israel entregava as primícias ao Senhor, era um ato de DEVOÇÃO e OBEDIÊNCIA. 

Em Pv 3.9 diz que é MOTIVO DE HONRA.  

Que nossa vida se constitua a Deus IGUALMENTE em DEVOÇÃO e OBEDIÊNCIA, como PRIMÍCIAS QUE 
SOMOS. 

SEJA PRONTO PARA OUVIR, TARDIO PARA FALAR E TARDIO PARA SE IRAR (1.19-20) 

E aí então temos  estes três conselhos práticos:  

1º PRONTO PARA OUVIR  

Este pronto para ouvir que Tiago traz é mais profundo, diz respeito a um relacionamento mais íntimo, com o próximo 
e com Deus. 

 QUANDO EU NÃO ESTOU PRONTO PARA OUVIR, EU ATROPELO A VOZ DE DEUS . 

2ª TARDIOS EM FALAR   Pv 10:19 / Pv 17:27 /Pv 17:28 

Não é para ser uma pessoa que não se comunica, mas sim ser assertivo quando se abre a boca, e quanto mais 
pronto eu estiver para ouvir, maior discernimento eu terei para entender não somente o momento certo de 
falar, como também o que falar. 

3º TARDIO EM IRAR   

É possível perceber uma animosidade e possíveis conflitos sérios entre os irmãos. (Tg 4.1) 

Pv 16:32 / Pv 14:29 / Pv 15:1 

Forjando em nós o caráter de Cristo, para que em experimentando a Graça na sua totalidade, que celebrando a 
vida, e que prontos para ouvir, tardios para falar e irar, sejamos conhecidos como pessoas que expressam a 
glória de Deus. 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 
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