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Objetivos da Carta de Tiago

1. Ensinar a perseverança na tribulação

2. Ensinar a necessidade da verdadeira prática do Evangelho

Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a 
si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante 
a um homem que olha a sua face num espelho
e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência.
Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a 
liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que 
ouviu mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.

Tiago 1:22-25



Julgamentos
Tiago 4.1-12

1. De onde vêm as guerras e contendas que há 
entre vocês? Não vêm das paixões que 
guerreiam dentro de vocês?

2. Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e 
invejam, mas não conseguem obter o que 
desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. 
Não têm, porque não pedem.

3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por 
motivos errados, para gastar em seus prazeres.

4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com 
o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser 
amigo do mundo faz-se inimigo de Deus.

5. Ou vocês acham que é sem razão que a 
Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar 
em nós tem fortes ciúmes?

6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a 
Escritura: "Deus se opõe aos orgulhosos, mas 
concede graça aos humildes".

7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao 
diabo, e ele fugirá de vocês.

8. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de 
vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, 
que têm a mente dividida, purifiquem o 
coração.

9. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem 
o riso por lamento e a alegria por tristeza.

10. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os 
exaltará.

11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem 
fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, 
fala contra a Lei e a julga. Quando você julga a 
Lei, não a está cumprindo, mas está se 
colocando como juiz.

12. Há apenas um Legislador e Juiz, aquele que 
pode salvar e destruir. Mas quem é você para 
julgar o seu próximo?



Origem dos Conflitos

u “De onde vêm as guerras e 
contendas que há entre vocês? 
Não vêm das paixões que 
guerreiam dentro de vocês?” 
Tiago 4.1

u Paixões que guerreiam dentro de 
nós
u Cobiça

u Infidelidade

u Orgulho



Cobiça

u Tiago 4.2 e 3: “Vocês cobiçam 
coisas, e não as têm; matam e 
invejam, mas não conseguem 
obter o que desejam. Vocês 
vivem a lutar e a fazer guerras. 
Não têm, porque não pedem. 
Quando pedem, não recebem, 
pois pedem por motivos errados, 
para gastar em seus prazeres.”

u Cobiça leva à frustração: luta, 
guerreia, pede e, ao final, nada 
se tem



Infidelidade
u Tiago 4.4,5: “Adúlteros, vocês não 

sabem que a amizade com o 
mundo é inimizade com Deus? 
Quem quer ser amigo do mundo 
faz-se inimigo de Deus. Ou vocês 
acham que é sem razão que a 
Escritura diz que o Espírito que 
ele fez habitar em nós tem fortes 
ciúmes?”

u Precisamos tomar decisão de ter 
amizade com o mundo ou com 
Deus

u A amizade com o mundo leva-nos 
a viver em seus princípios

u O Espírito Santo é nosso amigo, 
nosso ajudador, quem cuida de 
nós



Orgulho

u Tiago 4.6-10: “Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: "Deus se opõe 
aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes".
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês.
Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Pecadores, limpem as mãos, e 
vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por 
tristeza.
Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará.”

u Submissão a Deus

u Precisamos resistir ao diabo, ao orgulho, à presunção de superioridade

u Valerá à pena ir por esse caminho



Não temos autoridade para julgar

Fala mal Julga Alguém

Fala mal Julga A lei

Tiago 4.11: Irmãos, não falem 
mal uns dos outros. Quem fala 
contra o seu irmão ou julga o 
seu irmão, fala contra a Lei e a 
julga. Quando você julga a Lei, 
não a está cumprindo, mas está 
se colocando como juiz.

Não darás falso 
testemunho contra 
o teu próximo.

Ex 20.16

Não julguem, para 
que vocês não 
sejam julgados.
Pois da mesma 
forma que 
julgarem, vocês 
serão julgados; e a 
medida que 
usarem, também 
será usada para 
medir vocês.

Mt 7.1,2



Precisamos julgar a 
nós mesmos

u É mais fácil julgar o outro do que 
a nós mesmos: 

u Mt 7.1-5: “Por que você repara no 
cisco que está no olho do seu 
irmão, e não se dá conta da viga 
que está em seu próprio olho? 
Como você pode dizer ao seu 
irmão: ‘Deixe-me tirar o cisco do 
seu olho’, quando há uma viga no 
seu? Hipócrita, tire primeiro a viga 
do seu olho, e então você verá 
claramente para tirar o cisco do 
olho do seu irmão.”



Andar em amor

u A lei perfeita da liberdade é realizada pelo amor

u Romanos 13.8-10: “Não devam nada a ninguém, a não ser 
o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu 
próximo tem cumprido a lei.
Pois estes mandamentos: "Não adulterarás", "não 
matarás", "não furtarás", "não cobiçarás", e qualquer outro 
mandamento, todos se resumem neste preceito: "Ame o 
seu próximo como a si mesmo".
O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o 
amor é o cumprimento da lei.”



Só há um juiz: Deus

“Há apenas um Legislador e Juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você 
para julgar o seu próximo?”   Tiago 4:12

u Ele é o Legislador – Ele quem define tudo

u Só Ele sabe de toda a verdade

u Só Ele é perfeito

u Só Ele é verdadeiramente imparcial

u Só Ele tem a autoridade para julgar

u Mas Ele nos amou, realizando em Cristo Seu Amor e Sua Justiça



A correta e necessária repreensão
Mas sempre com amor

uLucas 17.3-5: “Tomem cuidado. Se o seu 
irmão pecar, repreenda-o e, se ele se 
arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra 
você sete vezes no dia, e sete vezes voltar 
a você e disser: ‘Estou arrependido’, 
perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao 
Senhor: Aumenta a nossa fé!”



Que Deus nos abençoe.
Próxima aula: Omissão e opressão


