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01/13: “A Provação e Alegria da Vida Cristã” – Tiago 1

“Ora, se algum de vós tem falta de Sabedoria, peça-a a DEUS, que a todos dá liberalmente, e não censura, e lhe
será dada.” (Tiago 1.5)

Olá Amado(a).
Em mais 13 Lições, estudaremos neste último Trimestre as “Epístolas Gerais” ou Católicas,
lembrando que a designação de Gerais vem da palavra “católico”, que significa “universal”. O uso da
designação de “gerais” segue, então, a mesma lógica do fato de não possuírem um destinatário
particular específico.
Esta referência é feita aos Livros de Hebreus, Tiago, I e II Pedro, I, II e III João e Judas. Como
no currículo Batista a Epístola aos Hebreus é estudada separadamente, por seu grande conteúdo
doutrinário, estudaremos neste trimestre apenas as Sete Epístolas a partir de Tiago, incluindo, assim, as
do Apóstolo Pedro (2) as do Apóstolo João (3) e a de Judas.
O título de “Epístola” se dá quando a correspondência não possui um destinatário específico ou
mesmo quando o seu conteúdo é de interesse mais amplo, indo além daqueles a quem originalmente se
destinou. As Cartas de Paulo são denominadas “Epístolas” por seu conteúdo doutrinário, de interesse
de todas as Igrejas, e, no caso das Cartas que estudaremos neste Trimestre, a designação de Epístolas
vem por não possuírem destinatário único, particular.
Logo no primeiro versículo Tiago de identifica como “servo de DEUS e do Senhor Jesus”, e se
dirige às doze tribos da dispersão, universalizando, de certa forma, o seu destino. O fato de não se
identificar como Apóstolo de Cristo, de certa forma, lhe rouba a autoridade acerca de pontos de
Doutrina e o aponta para o Tiago irmão de Jesus, filho de José e Maria, conforme Marcos 6.3 e Gálatas
1.19, diferente do Tiago apóstolo, filho de Alfeu (Mc 3.18). Alguns autores o citam como um dos
discípulos do Mestre.
Talvez por este motivo esta Carta não tenha sido considerada “canônica” por muito tempo e por
isso mesmo não conhecida das principais igrejas, até a oficialização da Igreja de Roma.
Outros afirmam que o fato de Tiago se contrapor a Paulo tenha sido o motivo de sua exclusão
inicial. Afirmamos, diante deste argumento, que somente o leitor superficial deste trabalho de Tiago
chegará a tal conclusão. Tiago não é um Livro doutrinário, mas um Livro reflexivo. Tiago nos chama à
responsabilidade diante daquilo que dizemos crer. Ao afirmar que “a fé sem as obras é morta” ele se
assemelha mais ao Eclesiastes de Salomão quanto à inutilidade do “viver sem sentido”. Ele nos exorta à
observação da beleza da doutrina evangélica, ou seja, submissão à Palavra da Fé que pregamos.
Diante desta visão, nos três primeiros capítulos vislumbramos Dez Características apontadas
pela palavra de DEUS, que devem nortear o viver daqueles que, pela Fé em Jesus, foram feitos “filhos
de DEUS”: Alegres (1.2); Maduros (1.4); Sábios (1.5); Convictos (1.6); Livres do Materialismo (1.10);
Perseverantes (1.12); Puros (1.21); Praticantes (1.22); Generosos (1.27); Imparciais (2.1).
Um bom ensino de Tiago está no versículo 2 quando afirma “Tende por motivo de grande gozo
o passardes por provações”. Essas ocasiões nos fortalecem diante de nossa Dependência de DEUS.
Que em nossas experiências diante dos homens, estejamos honrando o nome de YAHU, nosso
DEUS. Para tal se nos faltar Sabedoria, “Peça-a a DEUS, que a todos dá liberalmente”. Halelu Yah!
Abraços.
Em Cristo,
Zazá (Halelu YAH! Significa “Louvemos YAH” onde “YAH” é uma forma abreviada e respeitosa para o Nome de DEUS YAHU).

