Livro de Tiago
Cap. 2 - versículos 01 ao 13
Ninguém estará acima de ninguém na
casa do Senhor, pois somos todos iguais.
Acepção de pessoas: Esta expressão
significa demonstrar atenção especial,
ou favoritismo, a uma pessoa por causa
da sua riqueza, roupas ou posição.
Trata-se de um erro por várias razões:
1. Desagrada a Deus, que olha não a
aparência exterior, mas o coração (1
Sm 16.7 - Quando Davi foi separado por
Deus, Samuel estava se baseando nas
características humanas).
2. Não é motivado pelo amor genuíno a
todos. A aceitação de alguém pela
posição social é um pecado contra a lei
do amor.
3.
Torna-nos
"juízes
de
maus
pensamentos"; isto é, ao invés de
honrarmos nosso "Senhor da glória" e de
aceitarmos as pessoas pela base da fé
que têm em Cristo, favorecemos
injustamente os ricos ou os poderosos do
mundo, com os motivos malignos das
vantagens que disso podemos aferir.
Quando olharmos para uma pessoa,
deveremos observar o ser humano e

não sua posição social, pois existem
pessoas qualificadas para o Senhor
como Davi, que cuidava das ovelhas
menos importantes do rebanho do seu
pai. Mas o Senhor também escolheu a
Daniel, que era da família real, mas
apresentava um caráter que agradava
a Deus.
O verso 4 nos orienta a vigiar os nossos
julgamentos para que a maldade não
prevaleça em nossos procedimentos.
No verso 5 Tiago traz à lembrança uma
visão de Deus.
Os pobres são especiais e preciosos
para Deus (Is 61.1; Lc 4.18).
Frequentemente, são os pobres deste
mundo os mais ricos na fé e nos dons
espirituais e os que, na sua necessidade,
clamam mais intensamente a Deus,
com fome sincera por sua presença,
misericórdia e ajuda (Lc 6.20,21).
Os economicamente desfavorecidos,
em todo o mundo, sabem que não
poderão confiar em bens materiais. Por
isso, aceitam mais facilmente o convite
de Jesus: "Vinde a mim, todos os que
estais cansados e oprimidos, e eu vos
aliviarei", mas não podemos fazer disso
uma regra infalível, pois não podemos
esquece-se de Jó que era o mais
rico de onde vivia e era o mais

temente a Deus. Abraão também era
riquíssimo, mas o segredo destes homens
era que o Senhor era seu Deus e não as
suas riquezas.

Precisamos vigiar muito, pois se
buscássemos a Deus como buscamos os
bens desse mundo, seriamos ricos
desprovidos de necessidades.

Perguntas:
1. Você tem o hábito de julgar uma pessoa na primeira olhada? (Mateus 7:1 a 3).
2. Pra você, onde está a maior miséria humana? Nos julgamentos precipitados? Não
enxergar a bondade dos outros? Se achar dono da verdade e não pesar a verdade
dos outros? (Filipenses 2:3 a 8).
3.Onde você acha que está a verdadeira riqueza? (Apocalipse 3:15 a 20).
Venham orar hoje às 18h30min.
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