TRILHA DE SÃO TIAGO
Lição número 20:
Deus

1.5 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de
boa vontade; 1.12 Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de
ser aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam 1.13 Quando
alguém for tentado, jamais deverá dizer: “Estou sendo tentado por Deus”. Pois Deus não
pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. 1.17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito
vem do... Pai, que não muda. 1.27 A religião que Deus nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e manter-se incontaminado pelo mundo. 2.5 Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé
e herdarem o Reino. 2.19 Você crê que existe um só Deus? Muito bem! 4.4 A amizade com
o mundo é inimizade com Deus. 4.6 “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos
humildes”. 4.8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! 5.1 O lamento dos
ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. 5.11 O Senhor é cheio de compaixão
e misericórdia.

Perguntas Abrangentes:
- Qual é a imagem mais comum que as pessoas fazem de Deus?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- A imagem que as pessoas fazem de Deus é correta? Por quê?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Perguntas Específicas Sobre o Texto:
- Assinale com um X as alternativas corretas.
Segundo estes texto bíblicos...
[
] Deus, de boa vontade e livremente, dá sabedoria a todos que lhe pedem.
[
] Deus valoriza a sabedoria.
[
] Deus dará uma coroa de vida aos que o amam.
[
] Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
[
] Deus é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito.
[
] Deus é o Pai dos cristãos.
[
] Deus não muda.
[
] Deus aceita a prática religiosa que é pura e imaculada.
[
] Deus preocupa-se com os órfãos e as viúvas.
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] Deus escolheu os pobres para serem ricos em fé e herdarem o Reino.
] Deus, só existe um!
] Deus é amigo de quem tem inimizade com o mundo.
] Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
] Deus se aproxima daqueles que se aproximam dele.
] Deus está atento ao lamento dos trabalhadores que estão sendo explorados.
] Deus é o Senhor dos Exércitos.
] Deus é Santo.
] Deus é cheio de compaixão e misericórdia.

Perguntas de Aplicação Pessoal:
- Qual é a imagem que você antigamente fazia de Deus?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Qual é a imagem que você agora faz de Deus? O quê mudou?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Deus é santo e aceita somente a prática religiosa santa e piedosa! Fale sobre isso!

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Quando está adorando a Deus, você procura se lembrar das suas qualidades?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- Você já o louvou e o adorou por aquilo que Ele é?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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