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“Fé Operante”
Tiago 2:14

INTRODUÇÃO

Ao escrever sua carta, Tiago aborda vários aspectos para viver uma vida Cristã plena, dentre esses
aspectos ele fala da fé com efeitos práticos na vida das pessoas que vivem por meio dela. Na verdade
Tiago  não  está  desmerecendo  a  fé,  nem  colocando ela  em  patamar  menor  nas  nossas  vidas,  ele
enfatiza que as obras são demonstrações de uma vida em Cristo Jesus, e, portanto, devemos ter uma
fé operante, Isto é prática, não podemos apenas falar o que Cristo pode fazer em nossas vidas e na
vida das pessoas, mais sermos agentes de Cristo para elas.

1-A Fé operante não pode existir se não estiver acompanhada de obras.
Tiago acredita que a fé não pode sobreviver sem obras na vida de um cristão. Quando nos envolvemos
com as necessidades do próximo, gera em nós quebrantamento, nos sentimos úteis, temos nossa fé
renovada, agradamos ao Nosso Senhor, quando ajudamos ao próximo, é como estivéssemos ajudando
o próprio Cristo (Mt 25.35-40).

Tiago chama de insensato,  isto é,  louco,  aqueles que dizem ter fé,  mas despede seu próximo que
necessita de algum cuidado sem oferecê-lo (Tg 2.16). Estamos sendo confrontados a fazer a diferença,
que tenhamos uma fé prática, operante, que cada um de nós possamos fazer a diferença, ministrar a
paz de Cristo na vida das pessoas sim, mais também despedi-la com ajuda e cuidados necessários que
atendam suas necessidades físicas e espirituais.

Quando fazemos tais obras, estão sendo demonstrados atos de amor e misericórdia cumprindo assim
a lei de Deus.

2-A fé operante deve ser acompanhada de amor e obediência.
O combustível que nos impulsiona a querer viver essa fé de forma operante deve ser o amor por Cristo
e pelo próximo. A palavra de Deus no livro de João diz que devemos amar não apenas com palavras
mais de verdade (1Jo 3.18), a fé e as obras devem atuar juntas no percurso de nossa existência. Fomos
chamados por Deus para sermos testemunhas Dele por onde quer que passamos, devemos cumprir
nosso chamado com excelência, obedecendo aos mandamentos do Senhor em amor.

Abraão obedeceu a Deus e teve fé, e isto lhe foi imputado por justiça e ainda foi chamado amigo de
Deus (Gn 15.6).  Atitudes como de Abraão nos deixa exemplos de que o nosso Senhor tem prazer
naqueles que se submetem a Ele, em obediência e Amor.

Atos de fé acompanhados de amor e obediência gera um estilo de vida genuíno que professa Jesus não
só com palavras, mas com ações fazendo assim o evangelismo efetivo sendo de fato testemunhas do
nosso Senhor por onde passarmos.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Como é possível ter uma fé operante e genuína? Experimente desenvolver atos de fé no decorrer de
sua semana   posso te afirmar que as experiências serão incríveis.

CONCLUSÃO
Tiago ao nos deixar todos estes ensinamentos acerca da fé que vem acompanhada de obra, nos ensina
que o Cristão não deve levar sua fé como mera confissão, sem obediência e submissão. E ainda usa, o
termo: “A fé sem obras é morta”, compara a fé sem obras como um corpo sem vida (Tg 2.20-26).
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