


INTRODUÇÃO



- Nossa jornada...
1) Crescendo com as Provações

2) Vivendo com Sabedoria

3) A Origem do Pecado

4) Dois ouvidos e uma boca

5) É necessário Praticar

6) Não a Discriminação

7) Fé X Obras

8) Eu e minha boca grande



CONTEXTO



- Contexto...
 Tiago é a primeira das chamadas “epístolas universais” ou 

“católicas” (“católico”, significa “universal”).

 São um total de sete: Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2a, e 3ª 

João, e Judas. 

 Receberam o nome de “universal” porque as de Paulo 

foram cartas para comunidades localizadas ou pessoas 

específicas. Eram particulares, embora, deveriam ser 

repassadas para outras igrejas lerem, como vemos em 

Colossenses 4.16. 



Estas cartas católicas foram 

endereçadas a todos os 

cristãos, em todos os lugares. 

Por isto que são universais. 

Esta universalidade se entende 

também em termos de épocas, 

não apenas de geografia. 

São para hoje, também. 



AUTOR



- Tiago como autor...
Há cinco homens chamados Tiago no Novo Testamento

 O primeiro é o pai de Judas, como lemos em Lucas 6.16. 

 O segundo é um discípulo, filho de Alfeu (Mt 10.3). Este 

Tiago é irmão de Mateus (Mt 9.9 e Mc 2.14). 

 O terceiro é chamado de Tiago Menor (Mc 15.40). Talvez 

fosse chamado de “Menor” por causa do seu tamanho, ou 

como substituto de Júnior. Há pais que gostam de colocar 

seus nomes nos filhos. 



- Tiago como autor...
 O quarto é irmão de João e filho de Zebedeu (Mt 10.2). 

Este é o que os espanhóis gostam de dizer que é o Tiago 

de Compostela. Mas este foi morto no início dos anos 

quarenta, como lemos em Atos 12.2. 

 O quinto é chamado de “irmão do Senhor” (Gl 1.19). 

Jesus possuía um irmão com este nome, como lemos em 

Mateus 13.55. Ele era incrédulo e julgava que Jesus era 

louco, como lemos em Marcos 13.21 e João 7.5.



- Tiago como autor...
 Este Tiago, bem como os demais irmãos de Jesus, em Atos 

1.14, aparece como um convertido. Como isto chegou a 

acontecer? Em 1Coríntios 15.7 Paulo diz que Jesus 

ressuscitado apareceu a Tiago. 

 Presume-se que tenha sido a seu irmão, que veio a ser o 

líder da igreja de Jerusalém, como se vê no episódio de 

Atos 15, em que a palavra dele é tida como a palavra final, 

vinda, inclusive, de Deus.



- Tiago como autor...
 Segundo o historiador Flávio Josefo, este Tiago, que ele 

chama, inclusive de “irmão de Jesus” (História dos 

Hebreus, volume 6, p. 71), foi morto por apedrejamento 

no ano 62.  

Tem sido prática corrente, ao longo da 

história da igreja, identificar o autor desta 

epístola com o irmão de Jesus. 



A REDESCOBERTA



- Redescobrir Tiago...
 Redescobrir Tiago é extremamente necessário em nossos 

dias. Ele trata de religião prática e vivemos num 

misticismo que aliena muitas igrejas e muitos cristãos e 

desvirtua o significado do evangelho. 

 Para muita gente, vida cristã é a pessoa e Deus, num 

relacionamento pessoal e estreito. Para piorar, a igreja 

eletrônica, que tem massificado seus conceitos, e “feito a 

cabeça” de muito gente, tem contribuído para aniquilar a 

comunhão dos santos, a koinonia cristã. 



- Redescobrir Tiago...
A pregação neopentecostal típica da maior 

parte das igrejas via TV, Youtube... Essa 

mensagem aliena o ouvinte do próximo e o faz 

pensar somente em suas necessidades 

pessoais. E seu relacionamento social 

praticamente inexiste. Ora, inexistindo o 

relacionamento social, a ética desaparece. 



- Redescobrir Tiago...
Em muitas igrejas, a fraternidade e a 

solidariedade cristãs são exercidas quando, 

cantando algum corinho, as pessoas se 

cumprimentam. Mas fora daquele momento de 

culto suas vidas não se falam. É algo teatral e 

forçado, item de um programa e nem sempre 

uma realidade vivencial.



- Redescobrir Tiago...
 Tiago trata de ética, de solidariedade, de religião vivencial. 

Por isso deve ser redescoberto. Deve ser estudado e 

pregado em nossas igrejas. Sem dúvida que ajudaria a 

preencher algumas lacunas visíveis em nosso tempo.

 Esta epístola tem sofrido comentários injustos desde o 

início do movimento protestante.  Preocupado em afirmar 

a doutrina da justificação pela fé, Lutero foi duro com a 

carta de Tiago.



O TEMA



- O Tema...

O tema central da epístola é o caráter 

cristão. 

A epístola é predominantemente ética, 

nada trazendo de assuntos doutrinários. 

Nada fala do Espírito Santo nem mesmo da 

doutrina da salvação. 



- O Tema...

Não trata de doutrinas, mas de conduta.

Não há menção alguma a missões, a 

batismo, ceia, a cruz e suas implicações, 

vida futura, cerimônias do Antigo 

Testamento e seu relacionamento com a 

nova ordem, os gentios, etc. 



- O Tema...

Tudo isto é omitido e a abordagem é 

totalmente prática: como viver? 

Como se relacionar com os irmãos e 

com os de fora?

O autor trata disto: como um cristão 

deve se relacionar com as pessoas.



O VALOR



Tiago tem grande validade 

para nosso tempo. Nos 

preocupamos muito com 

questões na área da conduta. 

Deixamos de abordar questões 

maiores, não de costumes, 

mas de caráter. Tiago vai nos 

conduzir e este caminho.







- Tiago 1.2-3

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. 



- Tiago 1.12-13

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. 1:13 ¶ 

Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por 

Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo 

mal e ele mesmo a ninguém tenta.



- Lições em Tiago...

 O propósito de Tiago é nos ensinar como viver.

Thiago começa abordando um tema que todos 

nós, temos inúmeras dificuldades para 

vivenciar: as provações, os problemas. 

Como enfrentar os problemas? Como enfrentar 

as provações? É a primeira lição de Tiago a 

nós.



- Tiago 1.2 – Bíblia Viva

“2 - Queridos irmãos, a vida de 

vocês está cheia de dificuldades e de 

tentações? Então, sintam-se felizes, 

3 - porque quando o caminho é 

áspero, a perseverança de vocês tem 

uma oportunidade de crescer.”



- Lições em Tiago...

A provação deve ser encarada com alegria, 

porque vencê-la nos leva à maturidade.

Quem supera a provação é bem-aventurado.

 O termo grego é “makarioi”, que corresponde 

ao hebraico “ashry”, que traz a ideia de “estar 

em marcha, em progresso”. 





- Apocalipse 2.10

“Não temas as coisas que tens de 

sofrer. Eis que o diabo está para lançar 

em prisão alguns dentre vós, para 

serdes postos à prova, e tereis 

tribulação de dez dias. Sê fiel até à 

morte, e dar-te-ei a coroa da vida.”



- Lições em Tiago...
 Interessante que Tiago não está querendo 

dizer: “Se a dificuldade chegar em seu 

caminho”, não é isso. 

Tiago tinha por certo que como crentes 

enfrentamos provações. 

Tiago está nos incentivando é aprender a tirar 

proveito das crises, dos problemas, é aprender 

com as lutas que enfrentamos.





- Lições em Tiago...

A questão não fingir que está feliz em meio a 

dor, mas, ter uma perspectiva positiva (deixar 

que os problemas também sejam 

oportunidades de crescimento).

As nossas dificuldades devem se tornar 

momentos de crescimento em nossas vidas. 





- Tiago 1.3

“sabendo que a provação 

da vossa fé, uma vez 

confirmada, produz 

perseverança.”



- Perseverança...

 “perseverança” = (gr – hipomenē).

É PACIÊNCIA quando não há 

remédio, 

É CONSTÂNCIA sob uma prova 

prolongada.



- Romanos 5.3

“E não somente isto, mas 

também nos gloriamos nas 

próprias tribulações, sabendo 

que a tribulação produz 

perseverança;"





- Tiago 1.12-13

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. 1:13 ¶ 

Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou tentado por 

Deus; porque Deus não pode ser tentado pelo 

mal e ele mesmo a ninguém tenta.



- Bem-aventurado...
Esta foi uma Palavra usada inúmeras vezes por 

Jesus. 

Ela também foi usada pelos profetas. 

Mas o interessante que ela vem ressaltar que: 

este que suporta com perseverança a 

provação, é um homem feliz, um homem 

privilegiado, ele é bendito. 



- Coroa...
“Coroa” é outra Palavra interessante.

Como recompensa da provação, depois de ter 

sido provado, “receberá a coroa da vida, a qual 

o Senhor prometeu aos que o amam.”

Palavra Coroa, no grego é “stefanon” (de onde 

vem Estefânia), que era a coroa dada ao 

vencedor dos jogos olímpicos.





- Tiago 1.13

“Ninguém, ao ser tentado, 

diga: Sou tentado por Deus; 

porque Deus não pode ser 

tentado pelo mal e ele 

mesmo a ninguém tenta.”



- Tiago 1.13 – Bíblia Viva

“E lembrem-se quando alguém 

fazer o mal, nunca é Deus que está 

tentando, pois Deus nunca pode 

praticar o mal e nunca tenta 

ninguém a praticá-lo!”



- Tiago 1.13 – Bíblia Viva

 Existe uma importante diferença que 

necessitamos mencionar. A diferença entre os 

conceitos de: “provar” e “tentar”.

 Deus prova o seu povo, nunca tenta, no 

sentido de estimular em nós o desejo pelo 

pecado. No deserto Jesus foi provado por 

Deus e tentado por Satanás.







- Devemos nos alegrar nas provações

 A provação deve ser encarada com alegria 

porque vencê-la nos leva à maturidade

 Quem supera a provação é bem-aventurado

 As nossas dificuldades devem se tornar 

momentos de crescimento em nossas vidas 

 Tempos difíceis nos ensina a sermos mais 

perseverantes



- Deus a ninguém tenta

 “E lembrem-se quando alguém fazer o mal, 

nunca é Deus que está tentando, pois Deus 

nunca pode praticar o mal e nunca tenta 

ninguém a praticá-lo!”

 Deus prova a nossa fé. Ele prova o seu povo, 

nunca tenta, no sentido de estimular em nós 

o desejo pelo pecado.



- 1ª Coríntios 10.13

“Não vos sobreveio tentação que não 

fosse humana; mas Deus é fiel e não 

permitirá que sejais tentados além das 

vossas forças; pelo contrário, juntamente 

com a tentação, vos proverá livramento, 

de sorte que a possais suportar.”





- Desafio da Semana...

Que durante esta semana, eu 

possa RECLAMAR MENOS 

diante das provações, e pedir 

ao Senhor que me leve ao 

crescimento, a maturidade 

espiritual a partir dos 

desafios enfrentados.


