
TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 1:

Companheirismo (Primeira Parte)

5.13 Está aflito alguém entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. 5.14 Está doente algum 
de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor; 
5.15 e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados. 5.16 Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para 
serdes curados.

Perguntas Abrangentes:
- O que é companheirismo? (consulte um dicionário)

 Dedicação mútua entre companheiros.

- O que é necessário para que surja o companheirismo entre as pessoas?
  Que estejam seguindo a mesma trilha e se ajudem mutuamente.

- Há diferença entre amizade e companheirismo?
  Amigos podem seguir caminhos diferentes; companheiros seguem juntos.

- Qual é o valor de um bom companheiro?

   _______________________________________________________________________________

Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Segundo este texto, companheiros cristãos são aqueles... (preencha as lacunas):

  a)Que compartilham suas TRISTEZAS e suas ALEGRIAS (vs 13).

  b)Que promovem a CURA uns dos outros (vs 14-15).

  c)Que CONFESSAM os seus PECADOS uns aos outros (vs 16).

  d)Que ORAM uns pelos outros (vs 16).

Perguntas de Aplicação Pessoal:
- Você tem um companheiro cristão? Quem é ele?

   _______________________________________________________________________________

- Você tem orado com e por ele, quando lhe vem alguma aflição?

   _______________________________________________________________________________
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Via do Líder



- Você tem se alegrado com ele, quando ele obtém alguma vitória?

   ______________________________________________________________________________

- Você tem ficado ao seu lado, quando ele fica doente?
           
   ______________________________________________________________________________

- Vocês têm, mutuamente, confessado seus pecados e fraquezas?
       
  _______________________________________________________________________________

- Vocês têm orado juntos, após admitirem seus pecados e fraquezas?
   
   ______________________________________________________________________________

TEXTOS QUE APOIAM O COMPANHEIRISMO ENTRE OS FILHOS DE DEUS:
Salmo 119.63 - Eclesiastes 4.9-10 - Daniel 2.17-18 - Marcos 1.36-37 - Romanos 16.7
II Coríntios 8.19, 23 - Gálatas 6.2 - Filipenses 2.25 - Filipenses 4.3 - Apocalipse 1.9.

ATENÇÃO LÍDER:
1. Leia todo o livro de Tiago antes da próxima reunião da sua Trilha..

2. Recomende aos seus discípulos que façam o mesmo.
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