Livro de Tiago
Cap. 1
Amados discípulos, o apóstolo Tiago,
irmão de Jesus, dá inicio à sua carta
com
uma
declaração
desafiadora: "bem aventurado quem
passa por tribulações e tentações"; e
em outras traduções relata que é
motivo de grande alegria, pois explica
que tudo tem o propósito de provar a
nossa fé, mas... provar a quem?
Acredito que seja para nós mesmos,
pois as tribulações e tentações não têm
o propósito de produzir sofrimento, mas
perseverança,
e produzirão
ainda
maturidade
e
integridade.
Ele
também declara
eclara que nada nos faltará,
e nos direciona a pedir a sabedoria de
Deus e que devemos pedir com fé, pois
não deveremos ter dúvidas acerca de
quem somos diante do Senhor.
Tiago adverte que irmãos vacilantes
não poderão receber coisa alguma do
Senhor, pois sem fé é impossível agradar
a Deus.
O apóstolo declara que devemos ter
sempre humildade para enfrentar as
adversidades e deixa claro que as
provas virão para todos, ricos e pobres,
mas deveremos ser humildes em tudo.
Devemos vigiar quando acharmos que
estamos
mos sendo tentados pelo Senhor,
pois o Senhor não tenta ninguém e
nenhum mal poderá tentá
tentá-lo. Ele
esclarece que somos tentados por
nossas próprias concupiscências, isto é,

por tudo aquilo que a nossa carne tem
poder sobre nós, por isso, quando
tentados, deveremos
everemos identificar onde
somos frágeis e pedir sabedoria para
vencer, pois a nossa carne e o diabo
estão expondo para nós, através das
tentações, onde eles têm força em
nossas vidas. Assim, buscando com
paciência a sabedoria do Senhor,
conseguiremos vencer
vence nossas próprias
fraquezas e nos tornaremos mais sábios
e maduros.
Tiago, a partir do verso 19, nos deixa
uma série de conselhos que nos
ajudarão a vencer o que tem levado
muitos à derrota, tais como: Não saber
ouvir, não falar precipitadamente, e
não agir sob a força da ira, pois essa
não produz a justiça de Deus.
Precisamos aceitar a palavra que o
Espírito
Santo
está
ministrando
para preencher nosso ser, pois essa
palavra dentro de nós produzirá a
salvação.
O alvo de Deus é estabelecido do verso
23 em diante,
ante, mostrando que não
devemos ser somente ouvintes da
palavra de Deus, mas praticantes da
palavra. Porque ouvir e não praticar,
não nos torna melhores que nenhum
ímpio, mas piores, pois conhecemos a
verdade, mas não a vivemos. E
finalizando o estilo de vida,
v
devemos
controlar a língua e cuidar dos órfãos e
das viúvas.

Perguntas:
1. Mediante o estudo desse capítulo e do texto acima, o que você entendeu sobre as
tribulações e tentações? (Tiago 1: 2 e 3)
2. Você sabe o que pedir a Deus durante a tribulação? (Tiago 1: 5 ao 6)
3. O que devemos praticar como cristãos? (Tiago 1: 23 ao 27)
Obs.: Gostaria que todos carregassem essa oração: Sl. 51: 10 ao 12 - Cria em mim, ó
Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua
presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua
salvação e sustém-me com um espírito voluntário.
Atenção: Toda qualidade de vida terá um encerramento e o texto acima será nosso
brado de guerra.
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