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TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 3:

Provações

1.2 Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, 1.3 sabendo que a 
provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 1.4 Ora, a perseverança deve ter ação 
completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. 1.12 Bem-aventurado o homem que 
suporta, com perseverança, a provação; porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, 
a qual o Senhor prometeu aos que o amam.

Perguntas Abrangentes:
- O quê é uma verdadeira provação?
   AS PROVAÇÕES SÃO SITUAÇÕES DIFÍCEIS QUE DEUS PERMITE QUE SEUS FILHOS 

PASSEM PARA PROVAR SUA FÉ.

   _______________________________________________________________________________

- Cite alguns exemplos de uma verdadeira provação na vida:

   _______________________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________________

- Como se sente uma pessoa que está passando por uma grande provação?

   _______________________________________________________________________________

- Como podemos ajudar um companheiro que está passando por provações?

   _______________________________________________________________________________

Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Segundo este texto... (preencha as lacunas):
a) Quantas provações um cristão pode passar na vida? VÁRIAS.

b) Para os cristãos, as provações devem ser motivo de TODA A ALEGRIA.

c) Porque? A PROVAÇÃO PRODUZ PERSEVERANÇA.
                A PERSEVERANÇA PRODUZ PERFEIÇÃO E INTEGRIDADE.
                A APROVAÇÃO DA PARTE DE DEUS TRAZ GALARDÃO ETERNO.

d) Depois de suportar a provação, com perseverança, o cristão que for aprovado recebe de Deus um 
galardão. Como Tiago chama este galardão? COROA DA VIDA.

Via do Líder



Este material de discipulado foi gentilmente fornecido pelo O SITE DO PREGADOR (www.ositedopregador.com.br)
Autor: Pr Ronaldo Alves Franco. Todos os direitos reservados ©.
Favor não apagar este rodapé.

Perguntas de Aplicação Pessoal:
- Qual foi a maior provação que você já passou na vida?

  ______________________________________________________________________________

- Você conseguiu manter-se calmo e até mesmo alegre por estar sendo provado?

  ______________________________________________________________________________

- Você teve o apoio de algum companheiro neste difícil trecho da sua vida? Conte-nos quem foi este 
companheiro e como ele o ajudou.

- Você sente que foi aprovado por Deus?O quê se acrescentou à sua vida desta experiência (qual foi seu 
galardão imediato)? 

 _______________________________________________________________________________
 
   _______________________________________________________________________________

OUTROS TEXTOS QUE FALAM SOBRE PROVAÇÕES:
Êxodo 20.20 - Deutoronômio 13.1-3 - Juízes 3.1-4 - Salmo 7.9 - Salmo 11.5 - Salmo 66.10
Lucas 8.13 - Lucas 22.28 - Atos 20.18-20 - I Pedro 1.3-9 - I Pedro 4.12-13 - Apocalipse 2.10

ATENÇÃO LÍDER:
1. Não se esqueça de reler todo o livro de Tiago e anotar as frases e palavras difíceis que encontrar, 
antes do próximo encontro da sua Trilha.

2. Cobre de quem não fez, até que o faça.


