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Momentos Decisivos
Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas entre as nações: Saudações.

Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações,
pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa,

a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. (Tiago 1.1-4).

ESTUDO
As provações fazem parte da vida cristã. O novo nascimento não nos isenta das

provações e tentações. Passamos pelas provações com uma perspectiva diferente

porque temos Jesus.  (Pergunta 1).

Nós vamos passar por provações, mas não vamos ficar nelas a vida toda. As disciplinas

espirituais nos movem através da provação e nos fazem sair dela. (Pergunta 2).

O objetivo de Deus com as provações é que elas produzam perseverança. (Pergunta

3).

Não existe maturidade e perseverança sem as provações. Nelas, Deus quer forjar o

caráter de Cristo em nós. Mas primeiro, as provações revelam as fragilidades do nosso

caráter. (Pergunta 4).

Como passar pelas provações (e não evitar ou fugir delas):

1. Sabedoria: busque por discernimento espiritual (Tiago 1.5). Não se

apresse em tomar decisões e em agir. (Pergunta 5, 6).

2. Uma vida centrada na palavra (Tiago 1.20). Esteja pronto para ouvir e tardio

para falar. Ações demandam planejamento, reações demandam valores.

(Pergunta 7).

3. Se mantenha firme! Jó perdeu tudo, mas permaneceu íntegro. (2 Timóteo

1.12). (Pergunta 8).

PERGUNTAS
1. Qual é a diferença entre provação e tentação?

2. Qual é o papel das disciplinas espirituais durante a provação?
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3. Como a nossa fé pode ser aprovada?

4. Qual é o benefício da provação?

5. O que significa ser sábio?

6. Como obter sabedoria?

7. De que maneira a palavra molda as nossas reações?

8. Como Jó permaneceu firme?

BETHEL NEWS
Tadel Presencial e Online - Terça-feira às 19h e 30m.
Células - Quarta, Quinta e Sábado.
Culto de Celebração e Online - Domingo às 18h.
Oração da Madrugada - Terça à Sexta 5h30-7h30.
Oração aos Sábados - 9h às 11h.


