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Introdução à Epístola de Tiago
Destinatários

u Uma das chamadas “Epístolas/Cartas Gerais” do Novo Testamento:

u Tiago

u 1 e 2 Pedro

u 1,2 e 3 João

u Judas

u Carta dirigida aos judeus convertidos dispersos

u “Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às doze tribos dispersas 
entre as nações: Saudações.”  Tiago 1:1 

u Escrita por Tiago, irmão de Jesus e pastor em Jerusalém



Provas e Perseverança

Tg 1.2 a 4

• Alegria na 
provação

• Perseverança
• Maturidade

Tg 1.5-8,12

• Sabedoria de 
Deus

• Estabilidade

Tg 1.13-15

• Tentação x
Provação

• Pecado

Tg 1.16-18

• Consistência
• Pai das luzes



Alegria, Provação, Perseverança, Maturidade
Tiago 1.2 a 4

2. Meus irmãos, considerem 
motivo de grande alegria o 
fato de passarem por diversas 
provações,

3. pois vocês sabem que a prova 
da sua fé produz 
perseverança.

4. E a perseverança deve ter 
ação completa, a fim de que 
vocês sejam maduros e 
íntegros, sem lhes faltar coisa 
alguma.

Motivo de grande alegria / grande gozo
[grego pasan xaran – toda/completa/plena  
alegria/regozijo/gozo]

Passar por / quando caírdes
[grego peripesete –
passar/atravessar/traspassar/encontrar com]

Diversas provações / várias tentações
[grego peirasmós – teste/prova]

Provação = teste



Deus nos põe à prova para nosso aperfeiçoamento
u Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: "Abraão! " Ele 

respondeu: "Eis-me aqui". Gênesis 22:1
u “Pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele 

que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, 
embora Deus lhe tivesse dito: "Por meio de Isaque a sua descendência será 
considerada".”   Hebreus 11:17,18

u “Moisés disse ao povo: "Não tenham medo! Deus veio prová-los, para que o temor de 
Deus esteja em vocês e os livre de pecar".”   Êxodo 20:20

u São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não 
tinham visto nenhuma das guerras em Canaã.  Juízes 3:1

u Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei, do esconderijo dos trovões lhes 
respondi; eu os pus à prova nas águas de Meribá. Salmos 81:7

u Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Salmos 66:10
u O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. 

Salmos 11:5
u Veja, eu refinei você, embora não como prata; eu o provei na fornalha da aflição. 

Isaías 48:10



Deus nos põe à prova para que, com a ajuda 
dEle, conheçamos melhor a nós mesmos

u Provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas, e nada 
encontras; decidi que a minha boca não pecará.  Salmos 17:3

u Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha 
mente; Salmos 26:2

u Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração; prova-me, e conhece as 
minhas inquietações. Salmos 139:23



Mas também somos testados 
por quem persegue nossa fé
“Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre 
vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse 
acontecendo.

Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de 
Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, 
vocês exultem com grande alegria.

Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes 
são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, 
repousa sobre vocês.

Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, 
criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios.

Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas 
glorifique a Deus por meio desse nome.”

1 Pedro 4:12-16

“Não tenha medo do que você está prestes a 
sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de 
vocês na prisão para prová-los, e vocês 
sofrerão perseguição durante dez dias. Seja 
fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da 
vida.” Apocalipse 2:10

“Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um 
pouco de tempo, devam ser entristecidos por 
todo tipo de provação.” 1 Pedro 1:6

“As que caíram sobre as pedras são os que 
recebem a palavra com alegria quando a 
ouvem, mas não têm raiz. Creem durante 
algum tempo, mas desistem na hora da 
provação.” Lucas 8:13



E também somos tentados por nós 
mesmos, para sedução ao pecado

“Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: "Estou 
sendo tentado por Deus". Pois Deus não pode ser tentado 
pelo mal, e a ninguém tenta.

Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por 
esta arrastado e seduzido.

Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado; e o 
pecado, após ter-se consumado, gera a morte.”

Tiago 1:13-15



Sabedoria em Deus para estabilidade
Tiago 1.5-8 e 12

5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida.

6. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é 
semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento.

7. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor;

8. é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que 
faz.

12.Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois 
de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos 
que o amam.



Consistência na provação
Tiago 1.16-18

16. Meus amados irmãos, não se deixem 
enganar.

17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm 
do alto, descendo do Pai das luzes, que não 
muda como sombras inconstantes.

18. Por sua decisão ele nos gerou pela palavra 
da verdade, para que sejamos como que os 
primeiros frutos de tudo o que ele criou.

A igreja precisa buscar refletir a consistência do Pai das luzes





Que Deus nos abençoe.
Próxima aula: Segregação


