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Lições

1. Introdução – Fé e obras

2. Provas e perseverança

3. Segregação

4. A língua

5. Sabedoria

6. Julgamentos

7. Riqueza e opressão

8. Admoestações finais



Paciência e Perseverança
Tiago 5.7-11

7. Portanto, irmãos, sejam 
pacientes até a vinda do Senhor. 
Vejam como o agricultor aguarda 
que a terra produza a preciosa 
colheita e como espera com 
paciência até virem as chuvas do 
outono e da primavera.

8. Sejam também pacientes e 
fortaleçam o coração, pois a vinda 
do Senhor está próxima.

9. Irmãos, não se queixem uns dos 
outros, para que não sejam 

julgados. O Juiz já está às portas!
10.Irmãos, tenham os profetas que 

falaram em nome do Senhor como 
exemplo de paciência diante do 
sofrimento.

11.Como vocês sabem, nós 
consideramos felizes aqueles que 
mostraram perseverança. Vocês 
ouviram falar sobre a paciência de 
Jó e viram o fim que o Senhor lhe 
proporcionou. O Senhor é cheio de 
compaixão e misericórdia.



Fortaleça o coração

Luta Paciência Perseverança Vitória

Esperança: Motivação da 
certeza de que a vinda do 

Senhor está próxima (Tg 5.8)

Não reclame (Tg 5.9)



Exemplos

Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda 
do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que 
a terra produza a preciosa colheita e como 
espera com paciência até virem as chuvas do 
outono e da primavera.

Tiago 5.7

Como vocês sabem, nós consideramos felizes 
aqueles que mostraram perseverança. Vocês 
ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o 
fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é 
cheio de compaixão e misericórdia.

Tiago 5.11

Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não 
sejam julgados. O Juiz já está às portas! Irmãos, tenham 
os profetas que falaram em nome do Senhor como 
exemplo de paciência diante do sofrimento.

Tiago 5.9,10



Dependência das decisões
Tiago 5.12 e 4.13-16

u 5.12: Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela 
terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o 
não, não, para que não caiam em condenação.

u 4.13 a 16: Ouçam agora, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos 
para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos 
negócios e ganharemos dinheiro". Vocês nem sabem o que lhes 
acontecerá amanhã! Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que 
aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, 
deveriam dizer: "Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou 
aquilo".  Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. 
Toda vanglória como essa é maligna.



Não jure

u Pois ninguém pode garantir o 
amanhã

u Seja sua palavra: “Sim, sim” ou 
“Não, não”

u Dependência de Deus

33."Vocês também ouviram o que foi dito 
aos seus antepassados: ‘Não jure 
falsamente, mas cumpra os juramentos 
que você fez diante do Senhor’.

34.Mas eu lhes digo: Não jurem de forma 
alguma: nem pelo céu, porque é o trono 
de Deus;

35.nem pela terra, porque é o estrado de 
seus pés; nem por Jerusalém, porque é 
a cidade do grande Rei.

36.E não jure pela sua cabeça, pois você 
não pode tornar branco ou preto nem 
um fio de cabelo.

37.Seja o seu ‘sim’, ‘sim’, e o seu ‘não’, 
‘não’; o que passar disso vem do 
Maligno".

Mateus 5:33-37



Cuidados fraternais: Oração e Perdão
Tiago 5.13-18

13. Entre vocês há alguém que está 
sofrendo? Que ele ore. Há alguém 
que se sente feliz? Que ele cante 
louvores.

14. Entre vocês há alguém que está 
doente? Que ele mande chamar 
os presbíteros da igreja, para que 
estes orem sobre ele e o unjam
com óleo, em nome do Senhor.

15. E a oração feita com fé curará o 
doente; o Senhor o levantará. E 
se houver cometido pecados, ele 
será perdoado.

16. Portanto, confessem os seus 
pecados uns aos outros e orem 
uns pelos outros para serem 
curados. A oração de um justo é 
poderosa e eficaz.

17. Elias era humano como nós. Ele 
orou fervorosamente para que 
não chovesse, e não choveu sobre 
a terra durante três anos e meio.

18. Orou outra vez, e o céu enviou 
chuva, e a terra produziu os seus 
frutos.



Reações que Deus deseja

Situação Reações

Sofrimento Oração Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore.  
Tiago 5.13

Felicidade Louvor Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. 
Tiago 5.13

Doença Unção Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande 
chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem 
sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a 
oração feita com fé curará o doente; o Senhor o 
levantará. Tiago 5:14,15

Pecado Perdão E se houver cometido pecados, ele será perdoado. 
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e 
orem uns pelos outros para serem curados. A oração de 
um justo é poderosa e eficaz.  Tiago 5:15,16



Restauração
Tiago 5.19 e 20

19. Meus irmãos, se algum de 
vocês se desviar da 
verdade e alguém o trouxer 
de volta,

20. lembrem-se disso: Quem 
converte um pecador do 
erro do seu caminho, 
salvará a vida dessa pessoa 
e fará que muitíssimos 
pecados sejam perdoados.



Que Deus nos abençoe.
Próximo curso: Discípulos


