


- 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





- Tiago 2.1-9 - RA
2:1 - Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus 

Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. 2 - Se, 

portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com 

anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar 

também algum pobre andrajoso, 3 - e tratardes com 

deferência o que tem os trajos de luxo e lhe disserdes: Tu, 

assenta-te aqui em lugar de honra; e disserdes ao pobre: Tu, 

fica ali em pé ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus 

pés, 4 - não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos 

tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? 



- Tiago 2.1-9 - RA
5 - Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o 

mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que 

ele prometeu aos que o amam? 6 - Entretanto, vós outros 

menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não 

são eles que vos arrastam para tribunais? 7 - Não são eles os que 

blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? 8 - Se vós, 

contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo, fazeis bem; 9 - se, todavia, fazeis acepção 

de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como 

transgressores.



- Tiago 2.1-9 - NVT
1 Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso 

glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a 

algumas pessoas? 2 Se, por exemplo, alguém chegar a uma 

de suas reuniões[a] vestido com roupas elegantes e usando 

joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, 3 

e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe: 

“Sente-se aqui neste lugar especial”, mas disserem ao pobre: 

“Fique em pé ali ou sente-se aqui no chão”, 4 essa 

discriminação não mostrará que agem como juízes guiados 

por motivos perversos?



- Tiago 2.1-9 - NVT
4 essa discriminação não mostrará que agem como juízes 

guiados por motivos perversos? 5 Ouçam, meus amados 

irmãos: não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo 

para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino 

prometido àqueles que o amam? 6 Mas vocês desprezam os 

pobres! Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam 

aos tribunais? 7 Não são eles que difamam aquele cujo nome 

honroso vocês carregam? 



- Tiago 2.1-9 - NVT
8 Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem à lei do 

reino conforme dizem as Escrituras: “Ame seu próximo como 

a si mesmo”.[b] 9 Mas, se mostram favorecimento a 

algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de 

transgredir a lei.







- O início de tudo...
 Após a ascensão de Jesus aos céus e após o batismo 

dos apóstolos com o Espírito Santo. A Igreja Cristã 

nascente era dirigida e conduzida pelos 12 que 

seguiam as boas novas do evangelho. 

 E, como é natural, começaram a surgir no seio da 

Igreja alguns problemas, algumas coisas erradas e 

alguns fatos que não condiziam com a pureza do 

Evangelho de Jesus. 



- O início de tudo...
Uma delas era a diferenciação que a Igreja 

nascente começou a fazer sobre a categoria e a 

classificação das pessoas. 

As pessoas, ao frequentarem as reuniões da 

Igreja eram distinguidas pelas suas posses e 

pela posição que ocupava na sociedade. 

 Isso não é admissível no Reino de Deus. 



- O início de tudo...
 Tiago notou que alguns da Igreja estavam fazendo 

acepção de pessoas e as estavam diferenciando 

pelos seus trajes ou pelo uso de ricas joias.

 Esse não era um procedimento digno dos 

ensinamentos de Jesus. 

 No capítulo 2 de sua carta, Tiago apresenta uma 

crítica aos costumes da Igreja, que ainda hoje é uma 

norma vigente no cristianismo. 





- Tiago 2.1- NVT

1 Meus irmãos, como podem 

afirmar que têm fé em nosso 

glorioso Senhor Jesus Cristo se 

mostram favorecimento a algumas 

pessoas? 





- Para refletir...

 Toda a humanidade foi criada por Deus e tem 

origem comum em Adão. 

 Portanto, para Deus não há privilégios, favoritismo 

ou discriminação de pessoas; contempla a todos 

com suas bênçãos. Deus não tem filhos prediletos.

 O evangelho é a mensagem que dá respeito e 

dignidade ao ser humano. 



- Tito 2.11 - NVI

“Porque a graça de 

Deus se manifestou 

salvadora a todos os 

homens.”



- Para refletir...
 Humilhar e preterir o pobre, ou ao menos 

favorecido, é condenável diante de Deus. 

 Em Cristo somos um, independente de raça, 

cultura, nacionalidade ou condição social. O Senhor 

não olha a aparência exterior, mas o coração. 

 Em nossa cultura, é comum encontrarmos 

exemplos de discriminação de pessoas em todas as 

áreas da sociedade. 





- Explico...
 Como cristãos temos um valor absoluto que é a 

Palavra de Deus.

 Não podemos confundir a rejeição ao pecado, com 

discriminação ou rejeição a pessoas.

 O não aceitar algumas práticas que a Bíblia 

condena, não significa que estamos discriminando.

 A pós-modernidade não tem valores absolutos, por 

isso, entramos em choque neste ponto.





- Explico...
 A pós-modernidade questiona, primeiramente, a existência 

de uma história comum que possa, de alguma forma, 

identificar os homens de modo universal. 

 Em segundo lugar, no âmbito do conhecimento, questiona 

a existência de uma verdade que seja universal e absoluta. 

 Por consequência, questiona por fim a possibilidade de se 

estabelecer princípios morais que devam reger a conduta 

de todas as pessoas universalmente. Nosso tempo rejeita 

qualquer critério universalmente aceito para se medir 

valores (Carl Henry). Tempos pós-modernos, Gene Edward Jr., Editora Cultura Cristã.





- Objetivo...
Hoje o nosso objetivo é buscar 

na Palavra o ensinamento 

correto para a nossa vida neste 

tempo, evitando a distinção de 

pessoas pela condição 

econômica, social, de raça ou 

de sexo. 









- O que é acepção de pessoas? 

Segundo a Pequena Enciclopédia Bíblica, 

acepção de pessoas é a preferência de 

pessoa ou pessoas, em atenção à classe, 

qualidade, títulos ou privilégios. Este é o 

significado do termo, utilizado por Tiago.





- Antigo Testamento
Não há muitas referências sobre o tema no Antigo Testamento. 

Entretanto, os poucos textos que aludem ao assunto, nos indicam 

que Deus determinava ao Seu povo que seguisse o Seu exemplo, 

não fazendo acepção de pessoas.

Deus não faz acepção de pessoas. Quando Moisés, o grande líder 

de Israel, se despediu do povo, dentre as instruções transmitidas, 

consta a exortação à obediência, na qual o Senhor orientava o povo 

a temê-lo, amando e servindo-o (Dt 10.12). Concluindo, disse: "Pois 

o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos 

Senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção 

de pessoas, nem aceita recompensas" (Dt 10.17).





- Novo Testamento

Nesta parte da Bíblia há mais 

referências sobre a condenação à 

acepção de pessoas.

Vamos algumas indicações 

interessantes,



- Novo Testamento

 Com relação a raças ou nacionalidades. Deus não 

faz acepção de pessoas, não levando em conta a 

raça ou etnia, nação, povo, ou língua. 

 Pedro, ao chegar à casa de Cornélio, iniciou a 

pregação, dizendo: "Reconheço, por verdade, que 

Deus não faz acepção de pessoas; mas que lhe é 

agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e 

faz o que é justo" (At 10.34,35).



- Novo Testamento
 Israel rejeitou a salvação de Deus. O Verbo Divino foi enviado (Jo

1.1,9,10), de modo que "...a todos quantos o receberam, deu-lhes 

o poder de serem feitos filhos de Deus; aos que crêem no seu 

nome" (Jo 1.12). 

 Não tem o mínimo sentido dizer que os negros, os africanos, 

foram pessoas escolhidas para serem rejeitadas por Deus, como 

queriam (e querem) alguns adeptos do apartheid, ou da 

discriminação racial e de cor. João viu "uma multidão, a qual 

ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos e povos, e 

línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro..." (Ap

7.9).



- Novo Testamento
 Com relação à obediência. Deus "recompensará cada um 

segundo as suas obras", dando "vida eterna aos que, com 

perseverança em fazer bem, procuram "glória, e honra e 

incorrupção" (Rm 2.6,7); dando, porém, "indignação e ira 

aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e 

obedientes à iniquidade" (Rm 2.8); e, ainda, dando glória, 

porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem; 

primeiramente ao judeu e também ao grego" (Rm 2.10); 

"porque, para com Deus, não há acepção de pessoas" (Rm

2.11).



- Novo Testamento

A escolha dos judeus foi apenas prioridade e 

não acepção de pessoas, como lemos em Rm

2.10: "primeiramente ao judeu...". Na verdade, 

Deus amou o mundo..." (Jo 3.l6a), e não 

somente a Israel. 

O que interessa para Deus é a aceitação de 

Sua Palavra, com obediência, em qualquer 

lugar do mundo.



- Novo Testamento

Com relação à condição social. Os vv.2,3 

alertam para a discriminação entre pobres e 

ricos na igreja, tomando o exemplo de alguém 

que, chegando à congregação, com anel no 

dedo, vestidos preciosos, é chamado "para 

cima", enquanto o pobre é mandado ficar "lá 

embaixo". 



- Tiago 2.2 e 3 - RA
2 - Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum 

homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos 

de luxo, e entrar também algum pobre 

andrajoso, 3 - e tratardes com deferência o que 

tem os trajos de luxo e lhe disserdes: Tu, 

assenta-te aqui em lugar de honra; e disserdes 

ao pobre: Tu, fica ali em pé ou assenta-te aqui 

abaixo do estrado dos meus pés, 



- Novo Testamento

Jesus e a mulher de Samaria

Jesus na casa de Zaqueu

Jesus com publicanos e pecadores

Jesus com as crianças

Paulo – Relação patrão e empregado 

(Ef 6.9)





- Razões..
 Toda a humanidade foi criada por Deus. 

 Deus criou o ser humano, homem e mulher, à Sua 

imagem e semelhança (Gn 1.27). 

 Ambos receberam a imagem divina, independente 

do sexo. 

 Ambos perderam a glória de Deus com a queda, e 

não pela condição de ser homem ou mulher. 



- Razões..

Deus fez a Terra e criou nela o 

homem (Is 45. 12)

Ele não faz acepção de 

pessoas. Nós também não 

devemos fazer.



- Razões..

Toda humanidade tem a origem comum 

em Adão e Eva. 

Paulo, em Atenas, discursando no 

Areópago, disse que Deus "...de um só fez 

toda a geração dos homens, para habitar 

sobre toda a face da terra..." (At 17.26a).



- Razões..

Em Cristo, todos somos um. 

 O brasileiro, resultante da miscigenação do índio, 

do europeu e do negror; os asiáticos, de cor 

amarela; os japoneses, de olhos amendoados; os 

chineses de olhos apertados; os europeus, louros e 

de olhos azuis; os africanos de cor negra e dentes 

bem brancos, enfim, todos de qualquer raça, 

aparência ou cultura, quando salvos, são um em 

Cristo Jesus (Gl 3.28).



- Gálatas 3.26-28- RA
26 Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé 

em Cristo Jesus. 27 Todos que foram unidos com 

Cristo no batismo se revestiram de Cristo. 28 Não há 

mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem 

nem mulher,  pois todos vocês são um em Cristo 

Jesus. 29 E agora que pertencem a Cristo, são 

verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo 

a promessa de Deus.





- 3 Coisas...

Amar a TODOS igualmente.

Tratar a TODOS com 

imparcialidade. 

Mostrar que Deus condena 

TODOS os tipos de preconceitos.








