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04/13: “Os Desafios da Vida Cristã” – Tiago 5

“Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque a vinda de YAHU está próxima.” (5.8)

Olá Amado(a).
Estamos encerrando nossos comentários acerca do Livro de Tiago com o Tema acima. Tiago é
totalmente preocupado, nesta sua Epístola, com os exemplos exteriores do viver, principalmente
vislumbrando a rigidez da Lei Mosaica.
Muitas vezes fica difícil saber se Tiago se dirige aos Judeus não Cristãos, desde que direciona
sua Epístola às Doze Tribos da Dispersão, ou aos Cristãos saídos do Judaísmo, vez que se denomina
servo do Senhor Jesus Cristo (1.1) e exige que os “Irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus
Cristo, Senhor da Glória, não façais acepção de pessoas” (2.1).
Alguns comentaristas afirmam que Tiago está a combater doutrinas judaicas dentro das
Congregações Cristãs, de mestres tidos por “Judaizantes”, porém, algumas colocações de Tiago o
colocam como um defensor da Lei, dificultando, assim, uma análise mais consistente acerca de todo o
conteúdo desta Epístola, podendo ser, ele mesmo, considerado um desses judaizantes.
Por isso mesmo lembro o fato de que Tiago não possui autoridade Apostólica e, desta forma,
sua Epístola não deve ser considerada como fonte de Doutrinas.
Sabemos que fomos chamados para Testemunhar a Obra de Redenção executada por Cristo, o
Filho do DEUS Vivo de Israel, o Todo Poderoso Criador dos Céus e da Terra, havendo sidos
capacitados pelo selo do Espírito da Verdade, por nossa Fé.
Sabemos também, diante dos ensinos obtidos de Cristo e de seus Apóstolos, que o Inimigo e
Acusador dos filhos de DEUS, está a nos tentar e nos fazer displicentes em relação a Missão recebida.
Portanto, considerando a ação contínua do Inimigo para deter a Obra do Reino de DEUS
estabelecido sobre a Terra, nosso desafio é constante e em constante luta pelo Testemunhar nossa Fé.
Nesta ótica, as colocações de Tiago devem nos servir de incentivo a um viver mais intenso em
relação às qualidades de um ser Espiritual. Não devemos, entretanto, nos atermos às obras carnais, tidas
por obras mortas, mas, às Obras típicas da Fé que professamos.
Tiago considera sábio aquele cujo procedimento mostra obras em “mansidão de sabedoria”
(3.13), e nos exorta a sermos “pacientes, até a Vinda de YAHU,” aconselhando: “Sede vós também
pacientes, e fortalecei os vossos corações, porque a Vinda de YAHU está próxima” (5.7-8).
Já alertamos para o fato de Tiago apenas citar o nome de Jesus por duas vezes, e não fazer
referência a nenhum de seus ensinos específicos à Obra do Evangelho de nossa Salvação. Ao encerrar
sua Epístola se reporta, por vezes, ao Juízo Final, ou Vinda de YAHU, nos exortando à perseverança.
Neste momento, novamente com apelo à Lei Mosaica, cita um ensino abordado por Cristo no
Sermão do Monte, quando no início de seu Ministério, ainda em Tempos da Lei, como escrito: “Mas,
sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo Céu, nem pela Terra, nem por qualquer outro voto.
Seja, porém, o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não serdes condenados” (5.12).
Por tudo isso, Tiago é, também, um desafio à Vida Cristã. O não entendimento do Evangelho,
como Graça de DEUS aos homens, levará o estudante incauto a um “outro evangelho”, alimentado por
alguns conselhos pontuais. Prossigamos, pois, a Conhecer YAHU, nosso DEUS! 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).

