
Tiago foi fiel a Cristo até a morte.

PONTOS FORTES 

•  Tiago foi um discípulo muito leal e lutou por sua fé até ser martirizado, 

    que significa que ele foi punido e morto por ter sua fé em Jesus.

•  Um dia o rei Herodes decidiu perseguir alguns cristãos e prendê-los. Ele 

    mandou prender Tiago e ordenou que alguém o matasse com uma espada 

    (Atos 12:2). 

 

O RELACIONAMENTO DE TIAGO COM DEUS

•  Tiago teve um relacionamento maravilhoso com Deus e foi fiel a Ele até a 

    morte por causa da sua fé.

•  Tiago certamente teve a oportunidade de testemunhar o poder e a presença

    de Deus, não apenas a ressurreição de Jesus, mas também no dia em que

    Jesus levou o próprio Tiago juntamente com João e Pedro a um alto monte.

•  Lá, Tiago teve o privilégio de testemunhar a transfiguração de Jesus, isto 

    é, ver Jesus mudar a sua aparência: o seu rosto brilhava como o sol e as 

    suas roupas se tornaram brancas como a luz. Logo depois, Moisés e Elias 

    também apareceram diante deles e os dois começaram a conversar com 

    Jesus. De repente, uma grande nuvem cobriu Jesus e os discípulos e Deus 

    lhes disse: ‘Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouçam-nO!’ 
    (Mateus 17:5).
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“Tiago, filho de Zebedeu, e João, [o] seu irmão, aos quais deu o nome de
Boanerges, que significa filhos do trovão.” - Marcos 3:17 (NVI)

Para você, menino ou menina especial, que está lendo este
folheto: se você deseja ter um relacionamento pessoal com
Jesus, faça a seguinte oração agora:

Oração de Salvação

“Pai, venho a Ti em Nome de Jesus. Obrigado(a) por me criar
e criar todo o universo. Acredito que Jesus morreu por mim
na cruz. Por favor, perdoa-me por todas as coisas que eu fiz
de errado.

Pai, obrigado(a) por ressuscitar Jesus dos mortos. Jesus, te
peço que entres em minha vida e sejas o Senhor do meu
coração hoje. Em Nome de Jesus, eu oro.
Amém."

ATITUDE HEROICA

•  Jesus escolheu 12 homens para serem Seus discípulos e os chamou de 

  apóstolos. Tiago era um desses homens.

•  A Bíblia menciona dois homens com o nome de Tiago e os chamou de
  ‘discípulos’. Contudo, eles tinham diferentes pais terrenos. Um Tiago

  era filho de Alfeu. 

•  O outro Tiago era filho de Zebedeu e também irmão do discípulo 
  amado João. Jesus deu a Tiago e a seu irmão João o apelido 

  “Boanerges”, que significa “Filhos do Trovão”.

•  Tiago, filho do trovão, era pescador e conheceu Jesus no mar da 
  Galileia.

•  Um dia, quando Tiago e João estavam ocupados consertando uma rede
  em um barco na praia do mar da Galileia com seu pai Zebedeu, 

  Jesus os chamou para segui-lO (Marcos 1:19-20).


