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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 Tratava-se, portanto, de uma carta geral e circular



Introdução à Epístola de Tiago
Autor

Tiago, pai
do apóstolo
Judas Tadeu

(Lc 6.16;
At 1.13)

Tiago 
apóstolo e 
irmão de 

João
(Mt 10.2)

Tiago 
apóstolo, 
filho de 
Alfeu

(Mt 10.3)

Tiago, filho
de José e 

Maria
(Mt 13.55)

“Não é este o filho do carpinteiro? 
O nome de sua mãe não é Maria, e 
não são seus irmãos Tiago, José, 
Simão e Judas?” Mateus 13:55

Este 
Tiago, 
irmão de 
Jesus, é o 
escritor 
da Carta

“Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago”
Judas 1

Líder na igreja em Jerusalém (At 15.13)

Foi o primeiro apóstolo morto (At 12.2)



Introdução à Epístola de Tiago
Natureza

u Carta pastoral

u Aspecto prático

u Amplo uso de figuras (língua, ondas, floresta etc)



Fé e obras



Tiago 2.14 a 26
14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode 

salvá-lo?

15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia

16. e um de vocês lhe disser: "Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se", sem 
porém lhe dar nada, de que adianta isso?

17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.

18. Mas alguém dirá: "Você tem fé; eu tenho obras". Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe 
mostrarei a minha fé pelas obras.

19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem! Até mesmo os demônios creem — e tremem!

20. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?

21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho 
Isaque sobre o altar?

22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi 
aperfeiçoada pelas obras.

23. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: "Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como 
justiça", e ele foi chamado amigo de Deus.

24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé.

25. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta: não foi ela justificada pelas obras, quando 
acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?

26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta.



“Vejam que uma pessoa é justificada por
obras, e não apenas pela fé.”

Tiago 2.24

“Pois vocês são salvos pela graça, por
meio da fé, e isto não vem de vocês, é
dom de Deus; não por obras, para que

ninguém se glorie.”
Efésios 2:8 e 9

“Pois sustentamos que o homem é
justificado pela fé, independente da 

obediência à lei.” Romanos 3:28



Controvérsia Fé x Obras
A opinião equivocada de Lutero sobre o livro

u "Em uma palavra, o Evangelho de João e sua 
primeira epístola, as epístolas de Paulo, 
especialmente Romanos, Gálatas, e Efésios, e a 
primeira epístola de Pedro são os livros que 
mostram Cristo e ensinam tudo o que é 
necessário e bom para você saber, ainda que 
você nunca fosse ver ou ouvir nenhum outro livro 
ou doutrina. Portanto, A epístola de Tiago é 
realmente uma epístola de palha, comparados a 
esse outros livros, pois não tem nada da natureza 
do evangelho nela.”

Martinho Lutero em "Prefácio ao Novo 
Testamento de Lutero",  1522.



Salvação

Chamado

•Ouvir
•Ação do Espírito
Santo

•I Co 2.6 a 16

Conversão

•Arrependimento
•Decisão de 
voltar-se para
Cristo, pela fé

•Ez 18.30 a 32
•At 3.19

Regeneração

•Ação de Deus
•O Novo 
nascimento: a 
morte da velha
natureza e a 
ressurreição
como novo 
homem

•Jo 3.6
•Ez 11.19 a 20
•Tt 3.5



Salvação

União com 
Cristo

• Estar em
Cristo

• Ser batizado
em Cristo

• Expressão do 
caráter de 
Cristo

• 2 Co 5.17
• Rm 6.3

Justificação

• Ato forense
• Declaração de 

que somos
justos
mediante a 
obra de Cristo

• Rm 5.1 e 2
• Rm 8.33 e 34

Adoção

• Restaurados a 
uma posição
de favor em
relação a Deus

• Jo 1.12
• Ef 1.5
• Gl 4.4 e 5
• I Jo 3.1
• Rm 8.16 e 17



Salvação

Santificação

• Obra contínua de 
Deus na vida do 
crente para torná-
lo cada vez mais
semelhante a Deus

• I Ts 5.23
• Ef 5.26
• Tt 2.14

Glorificação

• Grego “doxa” –
brilho

• I Jo 3.2
• I Co 13.12
• Fl 3.20,21
• I Co 15.38 a 50



Abraão

Exemplo de fé para Paulo
u Portanto, que diremos do nosso 

antepassado Abraão? Se de fato 
Abraão foi justificado pelas obras, 
ele tem do que se gloriar, mas não 
diante de Deus. Que diz a 
Escritura? "Abraão creu em Deus, e 
isso lhe foi creditado como 
justiça”. Rm 4.1-3

Exemplo de fé para Tiago
u Não foi Abraão, nosso antepassado, 

justificado por obras, quando 
ofereceu seu filho Isaque sobre o 
altar? Você pode ver que tanto a fé 
como as suas obras estavam 
atuando juntas, e a fé foi 
aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-
se assim a Escritura que diz: 
"Abraão creu em Deus, e isso lhe 
foi creditado como justiça", e ele 
foi chamado amigo de Deus. Tg
2.21-23



Como está a prática da nossa fé?

Assim como o corpo sem espírito 
está morto, também a fé sem 

obras está morta.
Tiago 2:26



Que Deus nos abençoe.


