
 

LIÇÃO PEQUENO GRUPO MULTIPLICADOR – 01 a 07 de agosto de 2021. 

NO SCRIPT DE DEUS COERÊNCIA É TUDO.  

“Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos” (Tiago 

1:22).  

Tiago começa sua epístola, desafiando os cristãos a que diante das lutas e das aflições, busquem 

a sabedoria de Deus através da oração, para poderem reagir de forma adequada a todas as 

provações que enfrentarem na sua jornada cristã (Tiago 1.1-18). 

A partir do verso 19, Tiago (1.19-27) procura apelar para a coerência que a vida exige de cada 

cristão. Para Tiago: Coerência é tudo! 

Na vida cristã é necessário ouvir primeiro e falar depois. Um cristão não pode permitir que a ira 

assuma o controle. Uma pessoa que se deixa dominar pela ira, não estará debaixo do controle 

de Deus e de sua vontade, e é a isso que Tiago chama de incoerência.  

Na vida cristã devemos procurar nos livrar de todo comportamento imoral e de todo tipo de 

maldade. O script de Deus para os cristãos é que eles sejam humildes, confiem que Ele está 

controlando o atual cenário que estão atravessando. Deus está no controle de tudo.   

Tiago apela aos cristãos para que não se enganem, fingindo-se de ouvintes, permitindo que a 

palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. Não há coerência nisso! Uma pessoa não pode 

olhar num espelho, ver a sua própria face e logo a seguir, no minuto seguinte, não se lembrar 

de como ela é. Esse tipo de postura é adotado por “religiosos” que ouvem e nada fazem, e essa 

definitivamente não deve ser a postura de um cristão.  

Para Tiago, a coerência da vida cristã está em ouvir e dar a devida atenção a mensagem de Deus, 

e a seguir, viver e praticar cada um destes ensinos. Um cristão que não é um mero ouvinte, e 

sim praticante da palavra, vai longe na vida cristã e será abençoado por Deus.  

Religiosos, cuja religião é vã, falam de mais e fazem de menos, falam demais e ouvem de menos. 

Religiosos assim, estão se enganando, praticando uma religião de mera conversa fiada.  



O verdadeiro cristão, praticante de uma religião verdadeira e que agrada a Deus, cuida dos 

necessitados e desamparados que estão sofrendo, não se envolve nos esquemas de corrupção 

de um mundo decadente pela falta de Deus.  

Em resumo, para Tiago, é possível notar a diferença entre um religioso e sua falsa religião e um 

autêntico cristão e sua verdadeira religião. Quando as provações atingirem uma pessoa 

religiosa, e provações grandes e fortes atingirem o cristianismo de um cristão, poderemos ver a 

nítida diferença entre eles, quando das suas respostas adequadas ou inadequadas diante das 

provações. A resposta de um é tola e incoerente, a do outro será madura (sábia) e perfeitamente 

aprovada diante de Deus. A ira de um é descontrolada, desproporcional e desgovernada, a ira 

do outro é cheia de domínio próprio e ancorada na obediência a Palavra de Deus.  

Para Tiago, são o amor e a pureza, marcas distintivas de um cristianismo que agrada a Deus. Esse 

é o cristianismo coerente; e nele, coerência é tudo.  

Pr. Carlos Elias de Souza Santos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NO SCRIPT DE DEUS COERÊNCIA É TUDO.  

Tiago 1.19-27. 

Quebra-gelo: Quando falta coerência entre o que se diz e o que de fato uma coisa ou pessoa é, 

você se sente enganado? Existe coerência em dizer uma coisa e ser outra? 

1) Tiago apela aos cristãos para que não se enganem, fingindo-se de ouvintes, permitindo que 

a palavra entre por um ouvido e saia pelo outro. Por que essas pessoas estão se enganando? 

2) Explique o porquê da afirmação: “A religião que Deus, o nosso Pai aceita como pura e 

imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar 

corromper pelo mundo”. (Tiago 1:27 ) 

3) Por favor, explique com suas palavras (a luz do texto) como é possível notar a diferença 

entre um religioso e sua falsa religião e um autêntico cristão e sua verdadeira religião?  

 

 

 


