
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

A VERDADEIRA FÉ 
Tiago 2.14-17 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Tiago 
2.14-17. Sendo este o segundo parágrafo do capítulo dois, encontramos nesse 
texto um dos temas mais importantes para o desenvolvimento da vida cristã.  

 
Neste texto começamos a estudar o relacionamento que deve 

existir entre fé e obras. Como é que somos salvos? Como é que provamos que 
somos salvos? Essas e outras questões são pertinentes a todo cristão que deseja 
viver de modo agradável a Deus. 

 
Quando se trata de vivermos agradavelmente a Deus, quando se 

trata da saúde espiritual que devemos desenvolver e ao tratarmos do estudo 
da palavra de Deus, precisamos ter cuidado para não exagerar uma verdade 
ao ponto de contradizer outra. 

 
Estudo desequilibrado traz prejuízos espirituais. Vamos 

considerar alguns exemplos.  
 
A Bíblia claramente mostra que a salvação vem pela graça de 

Deus: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé; e isto não vem de vós; 
é dom de Deus; não de obras, para que ninguém se glorie (Efésios 2:8-9).  

 
Obtemos o perdão dos nossos pecados ...segundo a riqueza da 

sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós... (Efésios 1:7-
8). Infelizmente, muitos enfatizam esta verdade ao ponto de excluir a 
obediência do homem, negando o ensinamento do evangelho sobre a 
necessidade do arrependimento e da fé para remissão dos pecados (conf. Mc 
1.15).  

 
Na época da Reforma Protestante, Martinho Lutero corretamente 

criticou a ênfase demasiada nas obras que buscavam mérito diante de Deus, 
criticando também a venda das indulgências etc. Mas ele exagerou tanto na 
verdade da salvação pela graça que enfrentou um problema insolúvel quando 
encarou esta carta de Tiago, que nos ensina que a fé sem obras é morta e 
inútil.  

 
Lutero foi a máxima de chamar esta carta uma “epístola de 

palha” e disse que não era da qualidade das Escrituras. Uma verdade 



      

 

exagerada leva ao ponto de rejeitar um livro da Bíblia! Entretanto, temos que 
reconhecer que posteriormente ele não manteve essa ideia. 

 
Mas, há perigos no outro lado da mesma questão. Algumas 

pessoas entendem que o batismo é necessário para a salvação, mas exageram 
nesta afirmação ao ponto de negarem os pré-requisitos dados por Deus.  

 
É necessário crer (Marcos 16:16) e se arrepender (Atos 2:38) 

antes de ser batizado. As igrejas que praticam o batismo de recém-nascidos 
elevam o batismo acima da fé e do arrependimento, batizando crianças ainda 
incapazes de tomar suas próprias decisões. 

 
Considere mais um exemplo de exageros em relação à salvação. 

Paulo ensina que a graça de Deus é muito maior do que o pecado do homem: 
...onde abundou o pecado, superabundou a graça (Romanos 5:20).  

 
Alguém poderia exagerar esta verdade, decidindo pecar mais e 

mais para receber mais graça de Deus. Paulo temia tal abuso quando 
perguntou: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a 
graça mais abundante? E ele mesmo respondeu: De modo nenhum! Como 
viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? (Romanos 6:1-
2). 

 
Paulo não queria pregar uma verdade exagerada. Para vivermos 

a plenitude da doutrina cristã devemos estudar muito a palavra de Deus e 
equilibrarmos o nosso aprendizado. Devemos agir com discernimento, 
buscando a iluminação do Senhor para entendermos esses pontos 
aparentemente antagônicos.  

 
Por tratarmos desse tema tão importante sobre o relacionamento 

entre fé e obras, sugiro como título para esses versos a seguinte expressão: 
 

A VERDADEIRA FÉ 

 
Tiago 2.14-17 
 

INTRODUÇÃO 

 
Um bom exemplo sobre o equilíbrio que deve existir entre fé e 

obras se vê nessas palavras de Jesus dirigidas à igreja de Tiatira: Conheço as 
tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as 
tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras (conf. Ap 2:19). 

 
Jesus conhecia e elogiava as qualidades boas da igreja em 

Tiatira: 
 
1) Obras/serviço/últimas obras mais numerosas do que as 

primeiras – A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ao invés de esfriar, 
ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus 



      

 

é a fé ativa que se mostra pelas suas obras (Tiago 2:14-17). Os servos de 
Deus devem ser ... sempre abundantes na obra do Senhor ... (1 Coríntios 
15:58), pois Deus nos criou para boas obras (Efésios 2:10); 

 
2) Amor – A segunda qualidade desta igreja era o amor, o 

princípio fundamental na vida do cristão (Mateus 22:37-40). Faltava amor em 
Éfeso (2:4), mas Jesus viu esta qualidade boa em Tiatira; 

 
3) Em terceiro lugar, Jesus destacou a qualidade da Fé – Junto 

com as suas obras, os discípulos em Tiatira mostraram a sua fé. As pessoas 
podem ser identificadas conforme a sua fé. Há crentes e há incrédulos, e não 
pode existir comunhão entre os dois (2ª Coríntios 6:14-15). Mas que fé estamos 
demonstrando, que fé estamos evidenciando? 

 
4) Perseverança – O bom solo produz fruto com perseverança 

(Lucas 8:15), uma qualidade frequentemente incluída nas características que 
definem os servos de Deus é a perseverança (conf. Colossenses 1:11; 2 Timóteo 
3:10; 2 Pedro 1:6). A tribulação produz a perseverança e a perseverança de 
tem ação completa para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes 
(conf. Romanos 5:3-4; Tiago 1:3-4,12). 

 
Ora, se temos nesse exemplo da igreja em Tiatira, o equilíbrio 

entre as duas virtudes, entre as duas práticas, fé e obras, é certo entendermos 
que essa frase expressa o princípio deste texto para todos nós: 

 

TODO VERDADEIRO CRISTÃO SABE QUE A FÉ GENUÍNA DEVE SER 
EVIDENCIADA ATRAVÉS DAS OBRAS. 

 
Neste texto encontramos três evidências da fé genuína. 
 
Em 1º lugar a fé genuína evidencia-se por ser salvífica, vs. 14: 
 

TIAGO 2.14  
(Versão Clássica) 

TIAGO 2.14  
(Versão Bíblia Viva) 

14. Meus irmãos, qual é o proveito, 
se alguém disser que tem fé, mas não 
tiver obras? Pode, acaso, semelhante 
fé salvá-lo? 

14. Queridos irmãos, que proveito há 
em vocês dizerem que têm fé e são 
cristãos, se não estiverem provando 
isso pelo socorro aos outros? Esse 
tipo de fé salvará alguém? 

 
O autor nos faz uma pergunta muito importante. Percebemos que 

há uma fé que não salva, isto é, para aqueles que ainda não aceitaram o seu 
compromisso com Jesus, que não estão na família de Deus. A fé que devemos 
depositar na graça de nosso Senhor Jesus Cristo é a fé salvífica. 

 
1. A salvação, na verdade, é o objetivo de Deus para todos os 

homens. 
 



      

 

2. A fé verbalizada, sem obras, é só uma declaração, não 
demonstra uma transformação, esse tipo de fé não é genuína. 

 

3. A fé não proveitosa, porque sem obras é apenas formal, essa 
fé não conduz ninguém a salvação. 

 

4. A fé e a salvação relacionam-se de tal modo que o salvo mostra 
sua salvação através das obras. 

 
Temos que evidenciar a transformação que o Senhor Jesus fez 

em nossa vida; temos que demonstrar que somos salvos e por isso essa fé é 
prática, se consubstancia em obras. 

 
Em 2º lugar a fé genuína evidencia-se por ser operante, vs. 

15-16: 
 

TIAGO 2.15-16  
(Versão Clássica) 

TIAGO 2.15-16  
(Versão Bíblia Viva) 

15. Se um irmão ou uma irmã 
estiverem carecidos de roupa e 
necessitados do alimento cotidiano,  
 
16 e qualquer dentre vós lhes disser: 
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, 
sem, contudo, lhes dar o necessário 
para o corpo, qual é o proveito disso? 

15. Se vocês tiverem um amigo que 
está necessitado de alimento e 
vestuário. 

16. E lhe disserem: "Bem, adeus, e 
que Deus o abençoe; aqueça-se e 
coma bem", e depois não lhe derem 
roupas ou alimentos, que bem faz 
isso? 

 
Ora, se sabemos que temos alguém com necessidades de roupa e 

de alimento, e falamos: “olha, fique tranquilo estou orando por você”; que 
proveito há nisso? Nestes momentos de angústia e necessidades, é verdade 
que as pessoas necessitam de oração, mas ela também precisa de ver as suas 
necessidades mais básicas saciadas, tais como roupa, alimento. 

 
Nossa sociedade tem sido atingida com várias catástrofes, 

chuvas, pandemias, tem deixando muitos em situação de penúria, muitos 
desabrigados, e nesses momentos é a hora de colocarmos a nossa fé em 
prática. 

O que Tiago está dizendo para nós, em outras palavras, é o 
seguinte: 

 
1. No corpo de Cristo sempre existirão necessitados de roupa e 

alimento; 
 
2. O suprimento do necessitado deve ser realizado por qualquer 

irmão; 
 
3. O suprimento do necessitado não deve ser só verbalizado; 



      

 

 
4. O benefício da fé prática – o proveito da fé operante é o 

atendimento ao necessitado. 
 
A fé se demonstra útil quando comprovamos que temos fé. É 

necessário repartirmos aquilo que temos com os necessitados. Esse foi o 
exemplo da igreja primitiva, era uma igreja que vivia pela fé.  

 
Aos pés dos apóstolos eram depositados bens e dinheiros para 

que eles pudessem distribuir com os necessitados, para que todos tivessem 
igualdade. Essa é a fé operosa.  

 
Em 3º lugar a fé genuína evidencia-se por ser uma fé coerente, 

v. 17: 
 

TIAGO 2.17  
(Versão Clássica) 

TIAGO 2.17 
(Versão Bíblia Viva) 

17. Assim, também a fé, se não tiver 
obras, por si só está morta. 

17. Portanto, vocês veem que não é 
suficiente apenas ter fé. É também 
preciso que façam o bem para 
provarem que a têm. A fé que não se 
manifesta por meio de boas obras, 
não é fé coisa nenhuma é morta e 
inútil. 

 
A coerência percebe-se no fato de que a fé é evidenciada pelas 

obras. Não estamos falando sobre uma fé que vai nos levar a uma salvação, 
estamos falando da fé após a salvação, cuida-se de uma: 

 
1. fé prática; 

 
2. fé que age através das obras; 

 
3. fé que exige coerência entre a fala e a ação; 

 

4. fé que sem obras é morta. 
 
Então, muitos tem dito que há um conflito entre as doutrinas de 

Paulo e Tiago. Não, efetivamente é um mal entendimento da Palavra de Deus. 
Lembre que a Palavra de Deus não é contraditória, Paulo, homem de Deus, 
Tiago, homem de Deus, não são contraditórios entre si. 

 
 

CONCLUSÃO 

 
O crer de Paulo implica no fazer de Tiago.  
 
O fazer de Tiago pressupõe o crer de Paulo. Paulo e Tiago são 

complementares nas suas abordagens. 



      

 

A fé sem obras, a fé não operante não é bíblica. 
 
A fé genuína é aquela que faz algo.  
 
Tudo o que fizermos deve estar calcado na fé. 
 
Que o Senhor o abençoe e até o nosso próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/orientacoes-quanto-a-imparcialidade/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/orientacoes-quanto-a-imparcialidade/

