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Nota 
Este texto foi usado para ministração de aulas sobre sob o tema “Epístolas Gerais” na CIEB 
em Bragança Paulista. As informações colocadas aqui são apenas um resumo daquilo que 
estivemos vendo durante as aulas. Esta apostila será parcial até que aconteça o término 
das aulas sob este tema, as quais ainda estão em andamento. 
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Introdução 
 

As Epístolas (Cartas): Hebreus, Tiago, I e II Pedro, I, II e III João e Judas, pertence 
àquela classe de epístolas do Novo Testamento chamadas "Gerais ou Católicas (no sentido 
de universais)”. Tal designação foi dada a estas cartas primórdios da história da igreja, 
pelo fato de cada uma ser endereçada à igreja em geral, e não a uma única congregação. A 
igreja primitiva incluiu 2 e 3 João como epístolas gerais. Essas, contudo, são epístolas 
pessoais dirigidas a indivíduos. 

 
 

Carta de Tiago 
 

Sobre o Autor 
 

 Os pais da igreja concordam que o autor era o irmão de Jesus. 
 Ocupava autoridade em Jerusalém (tradição diz Bispo) (Atos 15:6-29, Atos 

12:17) 
 O próprio Apostolo Paulo se reunia principalmente com ele (Atos 21:18) 
 Antes da ressurreição, ele rejeitava o ministério de Jesus (Joao 7:5) 
 Alguns acham que ele só se converteu após a ressurreição (I Cor. 15:7) 
 Foi assassinado pelos Judeus no ano 62 A.D.  
 Paulo o considera um dos 3 pilares da igreja (Gálatas 2:9) 
 Os documentos não canônicos o mencionam como homem ascético e de muita 

oração. 
 

Destinatários 
 

Tiago 1:1 diz que os principais destinatários da carta são os judeus, que se 
converteram ao cristianismo e que não moravam em Jerusalém. 

 
 

Breve Introdução 
 
A Palavra de Deus nunca nos prometeu que não passaríamos por 
dificuldades, ao contrário, ela nos alerta, muitas vezes, que 
enquanto estamos nesta terra estamos sujeitos a passar pelos 
mesmos tipos de dificuldade que todos passam. 
 
As pessoas para quem Tiago escrevia estavam passando por 
problemas financeiros, problemas de saúde e problemas de 
relacionamento (sofriam injustiças).  Além disso, eles precisavam 
de mais orientações quanto a prática da vida Cristã. 
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Tiago 1 (v1-v17) 
 
 

v2-v3 
Tiago nos chama a olhar para as provações de maneira diferente. Ele diz que, da 
mesma forma como o mundo passa, nós também passaremos. Mas temos que passar 
por elas de uma forma diferente, vendo algo de bom nas provações. Esse “algo bom” 
é o fato de que Deus esta produzindo em nós perseverança.   Aqui perseverança 
significa “continuar fiel quando tudo dá errado”. Ser fiel quando tudo da certo é fácil 
e conveniente, não é necessário nem que haja amor. Deus permite a prova para 
separar o Fiel do Infiel. Na Bíblia, o fogo é o que separa o que dura ou não dura (Dn. 
11:35, Dn.12:10, I Cor. 3:13). Perseverança não se aprende com livro, sermão ou 
qualquer outra coisa, somente na escola da vida.  

 
v4 
O que Deus pretende ? Que sejamos completos. Deus está gerando em nós perfeição 
e integridade. Significa que Deus quer construir o caráter de Cristo em nós. Se Deus 
tiver que escolher entre nos livrar de uma prova e nos fazer aprender domínio 
próprio, ou paciência o que será que Ele irá preferir ? Quando entendemos isso, 
passamos a ver as provas de maneira diferente, mais parecida como a maneira com 
a qual Jesus via. 

 
v5-v8 
Tiago nos aconselha a depender de Deus, a pedir sabedoria a Ele. Sabedoria é a 
capacidade de tomar decisões a luz dos princípios de Deus. Ele sempre estará pronto 
(Ele é liberal) a conferir. Mas há uma condição para recebê-la: Confiar em Deus. 
Tiago fala de alguém que “corre de um lado para outro”, inconstante, que muda o 
comportamento, hora se comporta de uma forma, hora de outra, e não confia.  
 
v9-v12 
Se pede o mesmo, tanto o pobre como o rico, ambos podem passar por provação.  
Ele aconselha até mesmo o rico não desanimar no seu abatimento, mesmo quando 
perde, por que as riquezas irão passar um dia.  Mas a vontade de Deus é nos aprovar. 
 
v13-v17 
O provação as vezes, pode parecer tentação. Mas a tentação é gerada por nós 
mesmos. Deus nos prova com o intuito de nos aprovar e quer sempre nosso bem. A 
prova vem de Deus, mas a tentação vem sempre de dentro de nós. As vezes, 
colocamos a culpa das nossas falhas em Deus, ficamos ressentidos com Ele e 
achamos que ele permitiu uma armadilhas na nossa vida, Tiago diz que Deus não 
tenta ninguém. 

 
v18-v20 
Somos novas criaturas, primícias. No meio da aflição precisamos 
estar prontos a ouvir, no meio da  dor é melhor ser mais reflexivo. 
Depois que a dor passa nos damos conta de que falamos o não 
devíamos. Fizemos aquilo que não era justo conforme Deus por 
causa da ira. 
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Questionário 
 
 

1) Quem foi Tiago ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

2) A quem Tiago estava escrevendo ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

3) Provação é sinal de que alguém esta em pecado ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

4) Por que Deus permite que passemos provações ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

5) O que Deus espera de mim ao passar pela provação ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

6) Explique a diferença entre provação e tentação. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Tiago 1 (v21-v27) 

 
Introdução a Segunda Parte do Capítulo 
Tiago nos ensinou (nos versos anteriores) que a tribulação nos traz:  
A possibilidade de ser aprovado (v12) 
A possibilidade de exercitar perseverança (v4). 
A possibilidade de adquirir sabedoria (v5). 
A possibilidade mostrar a fé que aprendemos (v6). 
A possibilidade exercitar constância (v6). 

 
v21 
É necessário preparar o coração para receber a palavra de Deus, você 
precisa limpar o coração para que a semente de Deus possa criar 
raízes, você precisa recebê-la com mansidão para que ela penetre e 
produza salvação.  

 
 

v22-25 
Tornar-se praticante, por que só ouvir não vai salvar ninguém. A questão não é o 
quanto se ouve, o quanto se vem na igreja, o quanto se participa de estudos. A 
Palavra é como um Espelho, quando você é exposto a ela você pode ver claramente o 
que precisa ser concertado, o que precisa ser corrigido. O grande problema é que ao 
sair da frente dele, nós nos esquecemos de como somos. Infelizmente essa é uma 
atitude muito comum. Nosso problema não é aprender coisas novas, mas 
praticarmos o que já sabemos. 
 
 
v26-27 
Tiago diz: Quer ver um exemplo ? Quer ver um bom teste para avaliar sua 
maturidade de fé, é sua língua (A boca fala do que o coração tem em abundância). 
Como nós nos dirigimos a Deus e como nos dirigimos aos outros. É um teste simples: 
“Se a sua religião não consegue nem controlar sua língua”, se o seu cristianismo não 
é capaz de dar domínio próprio na língua, dificilmente ele conseguira crescer da 
maneira como precisa.  
 

Então Tiago diz mais: Nosso problema é que nossa religião fica 
nos lábios, rituais, discussões e internas e costumes. Religião de 
verdade é prática: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas 
tribulações – acolher ao que não tem quem acolha.  Religião vem 
do Latim, da palavra “religare”, é a ligação do ser com o ser 
divino. A religião verdadeira é “viver em Deus” (exatamente do 
que Adão se afastou). A distância entre Deus e homem não é 
apenas moral (embora se manifeste também desta forma), é de 

Natureza e de Ligação. Tiago não quer perscrutar diretamente a origem da questão, 
o que Jesus, Paulo e Pedro tratam mais a fundo em suas explicações.  Tiago, quer nos 
mostrar um aspecto prático da religião, pois neste mundo o que mais nos liga ao ser 
divino não são nossos rituais e costumes, mas é a prática do amor, misericórdia e 
compaixão quando se conhece a Deus.  
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Questionário 
 
 

1) O que Tiago aconselha a arrancar e a plantar ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 

2) Como Tiago usa a figura do Espelho ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

3) Quando Tiago diz que estamos enganando nosso próprio coração  ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

4) O que Tiago chama de religião pura e imaculada ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

5) Em que consiste a base da verdadeira religião ? 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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Tiago 2 (v1-v13) 

 
 
 

v1 
Tiago diz que a fé não pode fazer distinção de pessoas. Os 
mesmos critérios de tratamento tem que ser oferecidos a  
todos. 
 
v2-v4 
Quando fazemos acepção nos tornamos juízes movidos por pensamentos perversos. 
Nós avaliamos o valor de uma pessoa pelos motivos errados, e introduzimos 
distinções entre nós, dividindo a igreja entre quem “tem” e quem “não tem”. Este 
engano tem sido muito praticado, principalmente por ministros, em escolhas, 
decisões e manobras, mas também por pessoas da igreja.  Jesus não fazia esta 
distinção (Mateus 19:16), de igual maneira Pedro também seguiu o exemplo de seu 
Mestre (Atos 5). 
 
v5-v7 
Na acepção de pessoas nós corremos o risco de inverter a maneira como Deus vê o 
mundo.  Tiago fala que, no seu tempo (e pode-se dizer também, na história da 
humanidade), eram justamente os que eles estavam bajulando que colocavam cargas 
na sociedade. O rico, que “colocava a carga”, estava sendo visto como digno de 
lisonjeio enquanto o pobre que “sofria a carga” não tinha honra. Tiago estava 
dizendo que Deus viu e escolheu de maneira diferente, Deus decidiu chamar os que 
sofriam (aqui o sentido é que Deus não escolheu os que se aproveitavam dos 
outros).  Não podemos confundir as coisas: quando a Bíblia nos ensina a honrar 
autoridades (de governo) não diz que isso tem que ser em detrimento dos pobres.  
 
v8-v12 
Eles diziam entre si: Somos bons cristãos – não adulteramos, não matamos etc. 
Porém Tiago diz que eles deveriam atentar para a expressa e gritante falta de amor, 
que tinha o mesmo peso na Lei. Ele diz que ninguém escaparia de ser julgado. Por 
isso, eles não deviam favorecer o rico a troco da condenação do pobre. A Lei da 
Liberdade é a lei que os tornou livres – O Evangelho, que não faz acepção de pessoas.  
 
v13 
Esse verso fecha perfeitamente com o verso 8. O principio de Tiago que foi 
anteriormente dito por Cristo, é que se você tiver misericórdia dos outros, Deus vai 
ter misericórdia de você e ela irá triunfar sobre a condenação.  
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Tiago 2 (v14-v26) 

 
 

Pano de Fundo 
Paulo foi acusado de estar pregando uma salvação fácil, que 
dizia que bastava acreditar na existência de Deus e na 
existência de Cristo para ser salvo. Na verdade, ele não 
pregava isso. Paulo só defendia que a fé ERA A CAUSA da 
salvação e as boas obras eram a EVIDÊNCIA, nunca o contrário. É uma questão de 
Causa e Prova. Causa=fé, Prova= obras (que aparecem a medida da transformação).  

 
v14 - v18 
A Palavra salvação (sozo/soter) na Bíblia tem um sentido muito amplo, significa ser 
salvo do pecado, do mal, de uma situação ou do mundo. A preocupação de Tiago é 
que uma pessoa que só diz ter fé não pode ser agente de salvação, promover 
salvação e nem mesmo tem evidência de receber salvação. Aquele que diz ter fé, 
deve ser o maior interessado em resolver o problema. Tiago estava dando um 
exemplo prático. 
 
v18,v26 
Tiago usa uma ilustração. Ele diz que a fé sem obras parece um defunto – ele pode 
estar bem vestido, ele pode estar elegante, ele pode ser colocado em um “lugar” bem 
decorado, bonito, mas nada se aproveita dele, por que ele não se move. 
 
v18 – v19 
Tiago diz que as obras aparecem e mostram que nós realmente temos fé. Tiago diz 
que uma fé sem obras (não é simplesmente obra de voluntariedade, aquele 
pensamento de herança católica de que obras refere-se apenas a esmolas, orações, 
etc....  é obra de obediência) também é a fé dos demônios. E os demônios as vezes 
tem até mais fé (neste sentido), por que eles estremecem, enquanto nós muitas 
vezes pecamos e nem ligamos. Tiago diz que esse tipo de fé não poderia salvá-los. 

 
v20, v21 
Agora Tiago quer apresentar um paralelo na Palavra para provar o que esta falando. 
Tiago apela para Escritura e para o maior entre os judeus antigos – Abraão. Tiago 
narra Gênesis 22 - Paulo toma também Abraão dizendo que o homem é justificado 
pela fé, em Romanos 4 - Gênesis 15.  Abraão foi justificado em Gênesis 15, quando 
ele creu, a fé de Abraão foi justificada em Gênesis 22, quando em sinal de obediência 
ofereceu seu filho. Fé Gênesis 15, Obras Gênesis 22. Fé e obras juntas. Ele provou a fé 
que tinha e quando provou, ele deu a evidência. 
 

v22-26  
Tiago conclui dizendo que fé genuína anda de mãos dadas 
com obras. v23 Tiago cita Gênesis 15. Dizendo que Gênesis 
22 completou Gênesis 15. Um pastor, brincando disse: 
Alguns batizariam Abraão em Gênesis 15, outros batizariam 
somente em Gênesis 22. Tiago ainda cita o exemplo de 
Raabe que provou que cria em Deus quando sob risco de 
vida recolheu os espias (livro de Josué 2). 
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Questionário 
 
 

1) O que significa Salvação ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

2) Em que a fé verdadeira é diferente de uma simples crença ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

3) Qual é o significado de “obras” ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

 
4) Ao  que Tiago compara uma Fé sem obras ? 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

5) Pode alguém salvar-se somente por dizer acreditar ?  
O que é necessário para que se experimente salvação na  
vida e na eternidade ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Tiago 3 (v1-v18) 

 
 

Pano de Fundo 
O capítulo 3 de Tiago é escrito principalmente aos que desejavam ser 
líderes, mas seus princípios tem a ver com todos. Todos nós 
influenciamos vidas no meio de nossa comunidade e todos somos 
professores, mestres , guias, ainda que não em tempo integral. Por isso 
Tiago nos informa para tomar cuidado com alguns preceitos. 
 
 
v1 
Ser mestre (professor) representava uma posição de status para os judeus. Eles 
gozavam de um certo prestígio no meio da comunidade, por isso era uma posição 
muito cobiçada. Tiago faz aqui um desencorajamento, diz que aquilo que Deus 
muitas vezes toleraria em um aluno, não iria tolerar em um mestre. Quem ENSINA 
tem um juízo mais rigoroso. 
 
v2 
Tiago diz: Você quer ser mestre ? Cuidado, todos tropeçamos em muitas coisas. Ele, 
em humildade e sinceridade, se inclui também, afirmando que o mestre erra, muitas 
vezes. Tiago ainda diz: Você quer um teste para ver se você pode ser um bom 
mestre? Que tipo de atitude você mais expressa com suas palavras ?  Se for capaz de 
conter sua língua então também poderá ter domínio próprio. 
 
v3-v12 
Ilustrações:  
1) Os cavalos  que pode ser dirigido “pela boca”.  (força) v3 
2) Os navios, que são grandes e proporcionalmente tem pequenos lemes. v4 
3) Pequena fagulha de fogo v5-v6. (espalha-se) 
4) Animais que podem ser domesticados  v7-v8 (a serpente não) 
5) Uma incoerência natural v9-v12  
 
 
Reflexão sobre a Língua: 
 

Não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente, um dos  

fatores determinantes no destino das criaturas.  

Ponderada, favorece o juízo. Distraída, descortina a imprudência.  

Triste, semeia o desânimo. Generosa, abre caminho à elevação.  

Maledicente, cava despenhadeiros. Gentil, provoca o reconhecimento. 

Atrevida, traz perturbação. Serena, produz a calma.  

Fervorosa, impõe confiança. Descrente, invoca a frieza.  

Bondosa, ajuda sempre. Cruel, fere implacavelmente.  

Sábia, ensina. Ignorante, complica.  
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Nobre, tece o respeito. Sarcástica, improvisa o desprezo.  

Educada, auxilia a todos. Sem consciência, gera amargura. 

Quantas famílias brigadas ? 

Quantos amigos afastados ? 

Quantas igrejas divididas ? 

Quantos irmãos entristecidos ? 

Que Deus nos conceda sabedoria no uso deste pequeno membro. 

 
  
v13 
Tiago volta a dizer: Quer ser mestre ? Quer ser sábio ? 
Mostre não pela língua, mas pela maneira como suas obras 
são conduzidas. 
 
v14-16 
Tiago nos revela debaixo de que espírito eles estavam 
querendo ser mestres:  

a) Inveja (almejando a posição dos outros) 
b) Sentimento faccioso (eles queriam ser sábios e 

mestres, fazendo panelas e inspirando divisões) 
c) Espírito de van-glória (se colocavam em alta posição) 
d) Usando mentiras para conquistar as pessoas 

 
v15,v16 
Essa sabedoria não vinha do alto, ela podia ser animal e terrena (aquela que é 
movida pelas circunstâncias nesta terra – competição) e até mesmo diabólica 
(ilustração, raiz das palavras: sim-bolo = união, dia-bolo = desunir, o diabo é 
caluniador). O Mestre deve cuidar não só do que ensina, mas também do espírito 
com o qual ensina (questionando o propósito e o sentimento que o move). 
 
v17 
Tiago fala sobre a sabedoria que vem de Deus: 
Pura  ref. Tg. 1:8,1:19,1:21,1:27, 2:4,3:14. 
Pacífica, Moderada, Tratável  ref. Tg. 1:20, Tg. 1:22, 1:26 
Misericórdia e Bons Frutos ref. Tg.  2:13, 2:16, 2:18 
Sem Parcialidade ref.Tg. 2:1-8 
Sem Hipocrisia ref.Tg. 2:17, Tg. 1:22,23 
 
v18 
O fruto que gera justiça semeia-se sempre com atitude de paz – o sentido é de união, 
de querer o bem e a honra do próximo em contraste com o comportamento 
anteriormente apresentado pelos destinatários de Tiago.  
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Tiago 4 (v1-v10) 

 
Pano de Fundo 
Temos que ter em vista que Tiago esta 
continuando o mesmo assunto já 
desenvolvido no capítulo 2 e 3. Por 
isso é importante conhecer bem os 
dois capítulos anteriores. 
 
 
v1 
O motivo das guerras que ocorriam entre eles era a vontade de “se dar bem” ao invés 
de “fazer a vontade de Deus”.  
 
 
v2 
Tiago os acusa de cobiça. Eles cobiçavam os ricos (Capítulo 2) e também cobiçavam 
cargos de honra (Capítulo 3). Eles “matavam” (o sentido era de exclusão, também há 
referencia literal no cap. 5), também no capítulo 2 (pobres) e cap. 3 (outros líderes). 
Eram invejosos e faziam guerras (capítulo 3). E no final não conseguiam nada bom e 
duradouro. 

 
 

v2(parte final) e v3 
Qual era o caminho correto para crescer em Deus ? Primeiro orar e eles quase não 
faziam isso. Mesmo quando faziam, não oravam pensando na vontade de Deus mas 
em tirar proveito das circunstâncias para suas próprias vidas. Oravam não pelo que 
era realmente era necessário, mas sim por deleites. Queriam satisfazer seus desejos 
a qualquer custo, por isso eles trapaceavam, dividiam e matavam e morriam por 
isso. 
 
 
v4 
Tiago nos diz que eles estavam imitando o mundo.  Mundanismo não é apenas aquilo 
que parece aberração cultural dentro da igreja, mas quando as pessoas são movidas 
pelos mesmos instintos e desejos que o mundo tem. O mundo tem todo tipo de 
guerra por liderança, destaque, controle, riqueza e fama. Tiago os acusava de ter as 
mesmas intenções e usar as mesmas armas dentro da Igreja.  A igreja deve ser a 
noiva de Cristo. Vemos na Bíblia, muitas vezes Deus falar do seu povo utilizando a 
figura de uma Esposa e um Marido. Tiago os acusa de amar o inimigo de seu marido.  
O mundanismo não se refere somente a música, ao vestir etc. O mundanismo se 
refere a uma atitude com a vida. 

 
 

v5 
O original grego não é claro, por isso em algumas bíblias houve uma tradução 
aparentemente equivocada. O original grego parece se referir ao espírito humano, a 
melhor tradução seria “o espírito que Deus colocou dentro do homem (o espírito do 
homem) sente ciúmes”. O sentido original parece ser: Ignoram que o espírito de 
vocês é agitado por fortes pulsões, vocês devem vigiar nisto ! 
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Qual é o remédio para tudo isso  
que Tiago esta denunciando?  
 
 
 
v6 
O remédio é a graça de Deus. Graça é o poder de Deus, através do Espírito Santo, que 
opera em nós para nos libertar e nos ajudar a vencer o pecado – ela é maior do que o 
espírito que se agita em nós. O abandono do altar nos torna mundanos, o simples 
esforço humano nos faz legalistas, a Graça de Deus nos transforma. Deus resiste ao 
soberbo, mas Ele concede esse poder aquele que é humilde.  

 
 

v7 
Para receber este poder é necessário sujeitar-se a Deus e 
resistir ao diabo. É interessante a ordem que Tiago cita, 
por que quanto mais sujeitamo-nos a Deus mais força 
teremos para resistir. 
 
 
v8 
Chegar-se a Deus em verdadeiro arrependimento. 
Reconhecendo nossa própria vida. Isso envolve:   
a) Limpar as mãos – ou seja, ter nova atitude, novos atos.   
b) Livrar-se da “Alma Dupla”, a indecisão, a inconstância, 
as desculpas. 
c) O Coração, a renovação da mente. 

 
 

v9 
Fazendo uma análise sincera de si mesmo e humilhando - se perante o Senhor. 
 
 
v10 
O resultado seria que, em determinado momento, Deus mesmo os exaltaria, Deus 
mesmo os honrariam.  Tiago estava dizendo: Você quer ser mestre ? A seu tempo 
Deus o exaltara. Você esta buscando honra ? Tenha um procedimento diferente, e 
Deus vai testemunhar de você. 
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Questionário 
 
 

1) Qual era o sentimento que motivava os destinatários de Tiago a 
querer ser mestres (cap 3) ?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

2) O que Tiago exemplifica como sendo o maior exemplo de  
maturidade (cap 3) ?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

3) Segundo Tg. 3:13, qual é a verdadeira prova de que alguém  
adquiriu sabedoria em Deus ?  
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

4) Quais são as características da sabedoria que vem de Deus (Cap 3)? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
 

5) Qual seria o modo correto de se aproximar de Deus de forma a  
ser honrado por Ele (capítulo 4) ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 

6) Oque é mundanismo segunda Tiago ? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Tiago 4 (v11) a 5 (v12) 

 
 

Pano de Fundo 
Tiago agora vai denunciar três exemplos de coisas as quais ele considerava 
mundanas (próprias do mundo e não dos filhos de Deus). 
 
 
Cap 4 - v11-v12 
Falar mal dos outros. Ele já tratou amplamente deste assunto. 
 
 
Cap 4 - v13-v17 
Planejar sem Deus. A presunção do ser humano. Eles 
planejavam o futuro sem contar com Deus e nem pensar 
sobre sua vontade. Tudo o que existe esta sujeito a ser 
visitado pela autoridade suprema de Deus, não podemos 
apenas planejar e esperar que Deus abençoe o que, sem 
Ele,  nós decidimos.  
 
Cap 5 – v1-v6 
Tiago denuncia aqui a exploração que alguns ricos estavam 
exercendo.  Eles haviam acumulado riquezas e o exercício 
da confiança estava sendo fundamentado nas suas 
riquezas. Eles não viviam o temor de Deus. A prova disso 
era a maneira como as riquezas eram adquiridas  ao custo 
de exploração.  
Tiago nos fala sobre os três símbolos geralmente usados para designar riquezas 
naquela época. 
1) O cereal 
2) As roupas  
3) O ouro e a Prata. 
Para anunciar o juízo de Deus, Tiago diz figuradamente que o cereal apodreceria, a 
roupa seria comida de traça, e  o ouro e prata enferrujariam. A grande ironia seria 
que, no dia do juízo, eram justamente estas riquezas que iriam dar testemunho 
deles. 
 
Vários ditos “cristãos” agora convertidos, haviam enriquecido de forma ilícita e 
praticavam iniqüidade: Retenção de salário, diminuição, quebra de acordos e torcer 
de contratos.   
 
Cap 5 – v7 
Tiago passa a falar com aqueles que estão sofrendo o agravo.  Ele pede para que  
aguardem pacientemente por que o Senhor virá. Há um movimento, nascido no  
século XVIII que diz que a justiça social e a paz no mundo virá através da educação, 
diplomacia e política. A Bíblia nos diz que devemos lutar pelas causas sociais mas 
também que a plena justiça só estará presente na vinda do Senhor. 
Deus realiza vez o ou outra intervenções de juízo e também de graça. Mas a plena 
justiça e a plena graça só se dará com a vinda do Senhor. 
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Cap 5 – v8 
A vinda do Senhor deve fortalecer o nosso coração e avivar nossa esperança, em 
todas as situações da vida. 
 
Cap 5 – v9 
Eles não deveriam continuar na maledicência para não trazer juízo sobre si mesmos. 
O juiz já estava a porta, disse Tiago.  

 
Cap 5 – v10,11 
Tiago que fornecer exemplos de paciência. Ele não esta falando apenas de uma 
paciência passiva (embora ele seja contra a maledicência), pois o comportamento 
dos exemplos que ele cita sugerem pessoas que se 
levantavam e denunciavam: Os profetas (muitos deles 
morreram pregando, esperando em Deus a justiça, sem 
jamais desistir) e Jó. É interessante notar que Jó não 
passou pela sua tribulação de forma totalmente 
passiva, por isso, a paciência de Tiago pode ser melhor 
exemplificada pela palavra perseverança, que significa 
viver sem desistir e sem se desviar. 
 
Cap 5 – v12 
Não deveriam jurar. Tiago mais uma vez se preocupa com o juízo. Ele não quer que  
sejam feitos juramentos e promessas debaixo de pressão. Há uma tendência natural  
das pessoas, no momento do aperto, fazerem votos. Votos dos quais nem podem  
cumprir e alguns até que não seria lícito cumprir, é o que Tiago diz para que não seja 
feito. 
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Tiago 5 (v13-v20) 

 
 
 

Pano de Fundo 
Tiago passa agora a tratar de vários conselhos práticos. É bom notar que Tiago não 
faz promessas vazias aos seus ouvintes, nem tão pouco diz que Deus faria isso ou 
aquilo quanto a sua situação imediata, mas os encoraja a continuarem firmes a crer 
no Senhor e na sua vinda. 
 
 
v13 
Tiago aconselha aqueles que estão aflitos a orar. A Bíblia diz que a oração nos livra 
da ansiedade e ajuda para que a paz de Deus domine nossos corações. Ele ainda diz 
que se alguém esta feliz, cante louvores. 
 
v14 
Naquele clima de exploração e pobreza era comum alguns irmãos serem 
encontrados doentes sem condições nem de trabalhar. Tiago fala aqui daqueles que 
estão acamados, não podem nem se quer ir a um lugar de oração, eles precisam 
“chamar” os presbíteros.  Ele instrui a que os presbíteros orem sobre os enfermos 
acreditando na misericórdia de Deus. 
 
v15 
Tiago, associa algumas doenças com pecado. Ele diz: Se houver... Isso quer dizer que 
no caso de muitos problemas de saúde não há pecado, ele diz: “se houver...” 
cometido pecados, eles serão perdoados. 
 
v16 
Tiago instrui que haja confissão das culpas uns aos outros a fim de que pudessem 
sarar. 
 
v17,v18 
Tiago cita o exemplo de fé de Elias. Ao invés de colocá-lo como o profeta-herói de 
Israel e o cita como um homem comum, em sua essência. A história de Elias esta 
narrada em I Rs. 17:1. Na verdade Elias orou segundo duas premissas: A primeira é a 
palavra direta do Senhor que estava sobre Ele. A segunda é o fato de que não chover 
era uma promessa feita por Deus, ordenada por Moisés, quando o povo se desviasse. 
Dt. 28:15, Dt. 28:24. Apesar disso, o que Tiago na verdade quer destacar é que Elias 
era uma pessoa que ousou crer, e Deus o respondeu. 
 
 
v19,v20 
Agora Tiago cita aqueles que estavam abandonando completamente a fé. Já estavam 
tão influenciados pela situação que estavam se desviando da verdade. Tiago pediu 
que houvesse apoio  a fim de que o que estava se desviando fosse socorrido. 
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I Carta de Pedro 
 

Alguns fatos sobre o autor 
 

 O Autor é o Apóstolo Pedro (I Pedro 1:1) 
 Seu nome original era Simão, e a ele foi dado o nome de Cefas (Pedro)  (Mt. 

16:18; Jo 1:42). 
 Esteve na transfiguração (Mateus 17:1-9) 
 Passou pela experiência de negar o envolvimento com Cristo (Mateus 26:69-75) 
 Iniciou a pregação no Pentecoste (Atos 2:14). 
 Foi enviado a iniciar a pregação aos gentios. (Atos 10) 
 Evangelizou principalmente judeus (Gl. 2:8) 
 Foi corrigido por Paulo em Antioquia (Gl. 2:11) 
 Era casado, sua sogra foi curada por Jesus (Mateus 8:14), levava sua esposa no 

trabalho missionário (I Co. 9:5). 
 João 21:18 consta uma alusão profética ao fim de sua vida. 
 A tradição diz que foi morto crucificado de cabeça para baixo. 
 Pensa-se que a carta foi ditada, provavelmente a João Marcos, companheiro de 

Pedro em viagens. 
 

Destinatários 
 

Os destinatários são “forasteiros eleitos da Diáspora no Ponto, Galácia, Capadócia, 
Ásia e Bitínia”, as pessoas na região da Asia menor. Os destinatários parecem ter 
sido predominantemente cristãos gentios. Porque somente de ex-gentios se pode 
afirmar: no passado sua vida, na ignorância, foi determinada pelas paixões (1Pe 
1.14), foram redimidos da conduta vã legada pelos pais (1Pe 1.18), outrora eram 
“não um povo”, agora, porém, são povo de Deus (1Pe 2.10) e “basta que nos tempos 
passados realizastes a vontade dos gentios” (1Pe 4.3s). No entanto, com certeza 
também cristãos judeus faziam parte das igrejas às quais Pedro escreve. Isso condiz 
inteiramente com a idéia que já possuímos acerca da atuação do apóstolo Paulo na 
Ásia Menor.  

 
 

Breve Introdução 
 
O próprio Pedro assinala a finalidade e o objetivo de sua carta: Pretende consolidar 
nos destinatários o reconhecimento de sua salvação, mostrando-lhes a magnitude de 
sua redenção atual e futura. A esse intento dedica-se o primeiro bloco (1Pe 1.1-
2.10). O segundo bloco deve ajudar os destinatários a vencer a vida cotidiana a 
partir da fé, e até mesmo a penetrar mais profundamente nessa graça, para que em 
todas as situações no mundo possam ser aprovados como discípulos de Jesus (1Pe 
2.11-4.6). Na seção final está em jogo o relacionamento com os irmãos  (1Pe 4.7-
5.14). Por isso Pedro revigora seus irmãos, ajudando-os a se inserirem corretamente 
no corpo de Cristo. 
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I Pedro 1:1-2 
 
 
v1 
Neste primeiro verso Pedro declara a quem a carta esta sendo dirigida: Aos 
estrangeiros dispersos pela região da Ásia Menor e arredores. 
 
v2 
Este versículo, por si só, nos fala muitas coisas com o pensamento comum da época. 
Vamos dividi-lo em algumas partes: 
 
 
a) Eleitos segundo a presciência de Deus Pai 

A igreja, ao longo do tempo e também por conta das diferentes ramificações 
crêem de forma diferente sobre como Deus alcança aquele que é salvo. Existem 
básicamente os seguintes pensamentos: 
 
Deus não escolheu ninguém 
Alguns acreditam simplesmente que Deus não escolheu ninguém para salvação, 
neste caso são as próprias pessoas que escolhem a Deus e desta maneira são 
salvas.  
 
Deus escolheu estritamente quem seria salvo 
Esta outra visão (crida por algumas igrejas tradicionais) diz que Deus escolheu 
estritamente quem iria para o céu e quem iria para o inferno. As pessoas seriam 
predestinadas conforme uma escolha definitiva de Deus sem contudo que 
saibamos qual critério Ele teria utilizado. 
 
Deus escolheu alguns com base no seu pré-conhecimento 
Parece ser isso que nos diz a expressão de Pedro: pré-ciência, quer dizer, um 
conhecimento anterior. Neste caso, Deus teria escolhido algumas pessoas para 
salvação baseado-se no seu conhecimento prévio de passado-presente-e-futuro. 
 
Deus escolheu a todos para Salvação 
Este conceito chama-se universalismo, infelizmente, de todos eles, parece ser o 
que esta mais distante de todas as afirmações bíblicas. 
 
A verdade do versículo 
O que o versículo deixa claro é que Deus elege, Deus escolhe, Deus seleciona 
vidas para salvação. E Pedro queria encorajar seus ouvintes, dizendo a Eles que, 
como haviam recebido a Cristo como salvador de suas vidas eles haviam sido 
escolhidos. 
 

b) Em Santificação do Espírito Santo 
Santificação significa separação. Deus nos escolheu, e a marca desta escolha é 
fazer de nós habitação do Espírito Santo. O Apóstolo Paulo também nos diz que o 
Espírito Santo em nós é a marca que passamos a pertencer a Cristo. 
Na Teologia, há dois termos para definir santificação: Santificação Posicional e 
Santificação progressiva. A Santificação Posicional é a posição que adquirimos 
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como família de Deus.  A Santificação progressiva tem a ver com a renovação da 
nossa mente e atitudes a fim de andarmos na vontade de Deus. 
 
 
 

c) Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo 
Deus nos escolheu, e nos separou. Para que ? e de que forma ? Ele nos separou 
para obediência da sua vontade. No Antigo Testamento a vontade de Deus foi 
declarada na sua lei. Tanto a Lei, como o Culto foi declarado ao povo e 
consagrado a Deus. Quando a Lei e o Culto foi anunciada, como ultimo ato, 
pegava-se uma vara de issopo, molhava-se no sangue de um cordeiro sacrificado 
e aspergia-se sobre o livro da Lei e sobre as pessoas e objetos participantes do 
culto.  Isso carregava um simbolismo muito forte – significava primeiro que Deus 
tinha uma Lei, por isso fomos separados para obediência. E em segundo lugar, 
Deus já sabia que nós somos falhos e por vezes transgredimos essa lei, por isso 
Ele fez provisão do Sangue do Cordeiro a fim de perdoar nossos pecados. 
Fomos separados para OBEDIENCIA e ASPERSÃO.  Deus pensou de antemão na 
obediência, mas também pensou na aspersão – que é o perdão daqueles que 
buscariam sua misericórdia. 
 
 
 

I Pedro 1:3-12 
 

 
v3 
O costume normal do Judeu era começar bendizendo o Deus de Abraão, Isaque e 
Jacó. Agora Pedro começa falando do Deus e pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro 
diz que fomos criados para uma viva esperança – ressurreição. Pedro começa 
enfatizando a ressurreição. 

 
v4 
Uma herança poderia ser Terrena pode ser corruptível, contaminável e murchável. 
Mas esta esperança para a qual fomos criados é incorruptível, incontaminável e não 
murcha, é uma herança Celestial. Nosso prêmio final não é terrestre, é celestial. 
 
v5 
A fé única força que tem poder para nos guardar a fim de herdarmos esta herança. 
 
v6-v9 
Pedro, do mesmo modo como Tiago, fala sobre as provações diz que elas operam a 
honra, a glória, o prêmio na revelação de Jesus Cristo.  
 
v10-v12 
Desta salvação falaram os profetas e até mesmo os anjos desejaram prestar atenção 
sobre como ela se daria. 
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I Pedro 1:13-21 - Uma Vida de Santidade 

 
Para que possamos ter a esperança que Pedro menciona em sua carta, devemos 
buscar a santificação. 
 

 
v13 - v14 
 “Vestir-se” e “Ser sóbrio”. Não estar despido, nem estar embriagado. Estar em 
pleno juízo e consciência. Pedro nos exorta a prepararmos o entendimento para a 
sobriedade. E como somos filhos da obediência não podemos mais nos encaixar no 
mesmo procedimento de paixões que tínhamos antes da nossa conversão, quando 
éramos ignorantes com respeito ao Senhor. 
 
 
v15-v17 
Pai, entre os judeus, envolve mais do que um aspecto: O filho que é gerado por 
alguém e também aquele que segue as obras de alguém (João 8:39-44). O judeu 
também tinha costume de usar expressões como Filho da paz: Lucas 10:6 – aquele 
que segue a paz. Somos filhos de quem seguimos e do que seguimos. 
É interessante notar que o versículo chama a atenção de que não estamos na nossa 
casa definitiva, estamos peregrinando, estamos longe de casa e precisamos nos 
lembrar sempre de nosso Pai. Somos forasteiros, porque passamos por um povo 
que não é nosso, por uma cultura que não nos pertence e por apelos que não 
podem e não devem ter influência sobre nossas decisões. 

 
 

v18-v21 
Fomos comprados por um preço muito alto, que não se pode comparar a 
parâmetros humanos.  Pedro chama a atenção de que embora eles estivessem 
conhecendo este plano agora, ele já estava em operação, desde antes da fundação 
do mundo. A ressurreição de Cristo é a prova que podemos colocar nossa esperança 
em Deus. 
 
 
v22 
Fomos separados para uma nova família, que precisa viver em amor. Para isso ele 
nos separou. 
 
 
v23-v25 
Aqui Pedro fala de duas naturezas – uma delas seca, murcha e se vai, a outra 
permanece. Pedro nos diz no verso 23 que fomos gerados pela natureza que 
permanece. 
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I Pedro 2:1-10 – O Sacerdócio Espiritual 

 
Os sacerdotes do Velho Testamento eram escolhidos por Deus; eles não escolhiam 
a si mesmos; e eram escolhidos para um propósito: servir a Deus com suas vidas 
oferecendo sacrifícios. O sacerdócio servia como uma alegoria ou “símbolo de algo 
por vir”, referindo-se ao ministério vindouro de Jesus Cristo... uma representação 
que não mais foi necessária uma vez que Seu sacrifício na cruz (o de Jesus Cristo) 
estava completado. Quando o grosso véu do templo, que cobria a entrada do Santo 
dos Santos, por Deus foi rasgado em dois no momento da morte de Cristo (Mateus 
27:51), Deus estava indicando que o sacerdócio do Velho Testamento não mais se 
fazia necessário. Agora, as pessoas poderiam vir diretamente a Deus através do 
grande sumo sacerdote, Jesus Cristo (Hebreus 4:14-16). Não mais há, agora, 
qualquer mediador terreno entre Deus e o homem, como existia no sacerdócio do 
Velho Testamento (I Timóteo 2:5). Cristo, nosso sumo sacerdote, já fez o único 
sacrifício pelo pecado, de uma vez por todas (Hebreus 10:12), e não há mais 
qualquer sacrifício pelos pecados que possa ser feito (Hebreus 10:26). Mas como 
os sacerdotes no passado ofereciam outros tipos de sacrifícios no templo, fica 
então claro, vendo I Pedro 2:5,9, que Deus escolheu os cristãos para “para oferecer 
sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo.” 
 
v1-v3 
Pedro fala das coisas que precisamos deixar a fim de podermos crescer em 
intimidade com Deus. Ele também fala de que precisamos desejar o novo alimento 
– a Palavra, a fim de podermos crescer. 
 
v4- v5 
Pedro compara a obra de Deus a uma grande edificação. Da qual a pedra principal é 
Cristo. E nós somos parte desta construção e oferecemos “sacrifícios” espirituais. 
 
v6-v8 
Todos os que estão sendo edificados sobre esta Pedra estão absolutamente 
seguros. Esta dádiva ao mesmo tempo é salvação para os que crêem, e escândalo 
para os que rejeitam.  
 
v9 
Geração escolhida, sacerdócio do rei, nação separada, povo comprado, para 
anunciar o poder daquele que resgata das trevas para a luz. 
 
v10 
Pedro prova aqui, estar falando aos gentios, por que ele diz a eles que em outro 
tempo não eram povo, mas agora se tornaram povo de Deus. 
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I Pedro 2:11-25 

 

Pano de Fundo 

 A  perseguição aos cristãos estava começando, por isso era necessário, mais do que  
  nunca vigiar no procedimento. 
 
 v11  

Pedro convida mais uma vez a santidade. Esta não era apenas uma convocação com  
Implicação moral, mas ele lembra que os seus destinatários são “peregrinos” e  
“forasteiros” – não deviam ser encontrados nos mesmos procedimentos (rituais e 
festas impuras) praticadas pelos gentios. 
 
v12 
Muitas calunias começavam a surgir contra os cristãos (acusação de Ateus,  
baderneiros, rebeldes, etc...). Pedro chama a atenção para que eles vigiem em 
honestidade, para que no dia da comprovação, as pessoas que ouviam as calunias 
terminassem glorificando a Deus pela vida deles. 
 

Submissão as autoridades 

 
v13, v14 
Pedro manda os cristãos a se sujeitarem ao governo público em tudo o que podiam, 
a fim de que o nome do Senhor não fosse blasfemado. 
 
v15,v16 
Pedro diz que a melhor resposta a calunia é o comportamento. Embora os Servos  
de Cristo fossem livres (em espírito), não podiam usar isso de desculpa para se 
rebelar de maneira leviana (maliciosa). 
 
v17, v18 
Honrar a Todos (inclusive ao Rei). Amar a fraternidade. Temer a Deus. Sujeitar-se  
aos  senhores. 
 
 

Duas maneiras de sofrer 

Há momentos em que o sofrimento é inevitável, há momentos em que seremos  
provamos, há momentos que precisaremos passar por situações nas quais Deus 
só nos dará a recompensa ao sermos aprovados. Pedro fala de dois momentos em  
que podemos sofrer: (v19)  A maneira que resulta na glória de Deus e a maneira 
que é fruto de vergonha (v20).  
 
Ser Cristão não é ficar cassando sacrifícios, buscando cruzes, dores ou sofrimento, 
mas enfrentar de maneira digna quando a prova nos advem. 
 
Na situação em que realmente precisamos ser provados, sigamos o exemplo de  
Cristo v21-v25. 



                              Epístolas Gerais 
 

Estudo Epístolas Gerais – Cristiano Araújo - Página 24 

 

 

I Pedro 3:1-17 

Prontos para responder 

Estejam “sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da 
esperança que há em vós” (1 Pedro 3:15) é uma ordem expressa de Pedro para os 
cristãos da Ásia do primeiro século, mas também para nós, nos dias de hoje. Será que 
para isso é necessário muito conhecimento e disposição para discutir com qualquer 
pessoa sobre qualquer assunto relacionado com a fé?  

A ordem para estarmos prontos para responder acha-se numa carta escrita a cristãos 
diferentes – diferentes do que tinham sido no passado e diferentes dos que os 
cercavam. Os seus antigos e atuais amigos estranhavam que eles não participassem 
com eles do pecado (1 Pedro 4:4). Eram desprezados (1 Pedro 3:16), rejeitados (1 
Pedro 4:14) e acusados de fazer o mal (1 Pedro 2:12). Esse é o plano de Deus para os 
que lhe pertencem, para manifestar as excelências dele nas trevas do mundo (1 Pedro 
2:9). Hoje nada é diferente. O tipo de pergunta que geralmente surge é: “Por que você 
não quer sair com a gente como antes?”, “Você não diz mais palavrão?”, “Você ficou 
religioso ou qualquer coisa assim?”.  

O Coração Preparado (I Pedro 3:14-15) 
É necessário coragem. Devemos ter uma idéia firme e clara de nossa identidade e 
nossa responsabilidade, não importa como encarem as nossas respostas. O medo de 
passar vergonha ou de sofrer perseguição não pode ter lugar na vida daquele cujo 
Senhor é Cristo. Só temos de prestar contas ao Filho de Deus; é só a ele que devemos 
temer (1 Pedro 1:17).  
 

O Preparo da Vida (I Pedro 3:16, I Pedro 2:11- I Pedro 3:7) 
O nosso texto mostra que o nosso modo correto de vida já é, em si, uma grande 
proteção contra as situações vergonhosas: “com boa consciência, de modo que, 
naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o 
vosso bom procedimento em Cristo” (1 Pedro 3:16). Se nos perguntam acerca do 
nosso comportamento, é claro que a nossa vida está sendo investigada pelas pessoas. 
A nossa vida, sempre, faz parte do nosso preparo.  

 

Sem impedimentos as bênçãos de Deus ( I Pedro 3:8-12, Salmo 34:12-22) 
Pedro nos ensina a ficar em uma posição em que Deus possa nos abençoar.  
a) Uma vida de afabilidade e misericórdia 
b) Não tornando mal por mal 
c) Refreando a língua do Mal 
d) Buscar a paz e segui-la 
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I Pedro 3:18-4:6 

 

Um texto misterioso 
Muito se tem falado a respeito deste texto de Pedro. É um texto obscuro, com referências a 
palavras bem confusas no texto original grego. Algumas das principais especulações sobre 
do que Pedro estaria falando envolve: 
 

1) Cristo, após sua morte, teria proclamado sua vitória aos anjos rebeldes 
Esse ponto é apoiado por que a palavra “espírito” que Pedro usou é mais comumente 
usada na Bíblia para falar dos anjos, do que dos homens (embora as vezes também 
apareça relacionada aos seres humanos). A palavra “pregou”, assim traduzida em 
algumas versões, na verdade não tem o sentido de Evangelização, com apelo, mas 
apenas de proclamação (Pedro aparenta ter feito referencia ao Livro de Enoque). 
 
2) Cristo, após sua morte, teria pregado o Evangelho a alguns homens (já 
mortos) 
Esses homens, seriam aqueles que, nos dias de Noé teriam crido na pregação da 
justiça, mas foram condenados na carne, para serem salvos no Espírito. Neste caso, 
supõe-se, que não se teria podido levar mais pessoas na arca. A pregação de Noé teria 
o apelo baseado não do fato do povo crer em uma “arca para entrar”, mas em uma 
“justiça para praticar” a fim de serem salvos. Essa tese parece ter vários pontos de 
respaldo no texto (“condenados na carne para viverem segundo Deus no espírito”, 
etc...) 
 
3) Cristo, teria pregado o Evangelho a alguns homens, durante os dias de Noé 
Essa tese também encontra muitos pontos de apoio. Neste caso, os “espíritos presos” 
se referia a condição deles nos dias que Pedro estava escrevendo, a palavra “pregou” 
teria sido nos “dias que a longaminidade de Deus aguardava”. Cristo teria pregado a 
eles, no Espírito, que estava em Noé, em concordância com Pedro (I Pedro 1:11). 
Neste caso, o Evangelho pregado aos “mortos”, significaria os mortos espirituais. 
 

A lição importante no Texto 
Embora o texto seja obscuro em seu entendimento, as lições principais podem ser 
facilmente compreendida. 
 
a) Mesmo em “fraqueza na carne” Cristo padeceu e permaneceu fiel  (3:18,4:1-2). 
b) O objetivo de ser batizado é passar a ter uma boa consciência com Deus (3:21) 
c) Pedro queria lembrar que, para os que resistiram, há uma condenação (4:5) 

 
 

Resumo 
As provas desta vida nem sempre serão fáceis. O convite a porta larga, de tempos em 
tempos se apresentará tentador. O inimigo se aproveitará nas nossas fraquezas. Mas 
devemos lembrar que Cristo, mesmo “em fraqueza”, venceu, recebeu autoridade e por 
isso se tornou o justo juiz. Assim nós, mesmo “em fraqueza na carne”, podemos andar 
“vivificados no espírito” para vencer e receber dEle nosso galardão. 
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I Pedro 4:7-19 

 

 
v7 
O fim está próximo. Parece uma nota de alegria e descanso. Nesta carta, o fim representa a 
volta de Cristo; a sua volta era iminente na mente dos primeiros cristãos, e continua sendo nas 
mentes dos cristãos de hoje. 
 
v8   
Ardente amor, ou, amor intenso, é o tipo de relacionamento entre os irmãos. Quando o 
amor do tipo uns com os outros é vivido na igreja, os nossos irmãos nos perdoam com maior 
facilidade. A assembléia nos aceita com maior caridade, com maior respeito, com desejo de 
nos fazer crescer em espiritualidade, em maturidade. 
 
v9,v10 
Naqueles dias era comum e também necessário ser hospitaleiro, em vista da perseguição. 
 A prática da igreja: “Servindo uns aos outros”, o motivador: “O dom que cada um recebeu”. 
Como bons despenseiros.   
 
v11  
Dois ministérios importantes na igreja: Palavra e Serviço (Atos 6.1-7). O ministro não pode 
falar de suas próprias palavras e o que administra deve fazer com responsabilidade. O 
texto termina com o que devemos saber com reverência: Para que em tudo Deus seja 
glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo o 
sempre. 
 
v12-16 
Pedro fala da perseguição que esta se instalando naquele tempo. 
 
v17-v19 
A maioria das pessoas consideram o julgamento como algo que ocorre apenas no final da 
época .No entanto, a Bíblia mostra que os cristãos estão sendo julgados hoje. Como nos 
tribunais humanos, o julgamento é um processo. Juízes não tomam as decisões sem obter 
os fatos e ponderar todas as evidências. Hoje, Deus está colocando os cristãos através de 
ensaios e testes para ver se eles vão ser fieis a Ele e ao Seu modo de vida. 
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I Pedro 4:7-19 

 

A Pratica do Ministério e o desejo por ele. 
 
 
 

v1 
Pedro quer aconselhar os líderes da igreja, e para isso ele evoca sua autoridade. Esta 
autoridade esta baseada em 3 pontos: 

1) Seu exemplo (ele também era Presbítero) 
2) Seu testemunho e cuidado (viu as aflições de Cristo) 
3) Sua herança (ele também era participante do que haveria de vir). 

 
 
v2 - v4 
Pedro fala do modo como o ministério é 
exercido – de maneira voluntária e sem 
motivação de cobiça. No verso 3, Pedro os 
lembra que não tem domínio sobre a 
herança de Deus, mas que devem pastorear 
com exemplo de suas vidas a fim que de que 
recebam a recompensa. 
 
 
v5 - v7 
Ele fala sobre a ansiedade dos jovens, que 
queriam também estar a frente dos 
problemas do ministério. Pedro os aconselha a ter calma, continuar buscando a Deus 
e colocando em Deus a ansiedade a fim de esperar o tempo certo de servir. 
 
 
v8 - v11 
Pedro diz que o diabo esta sempre espreitando, vendo se consegue levar alguém. 
Eles deveriam permanecer firmes, e entender que não eram os únicos que estavam 
sofrendo, mas que a perseguição e luta estava começando a acontecer com cristãos 
no mundo todo. 
 
 
v12 - v14 
Pedro finaliza sua carta de forma pessoal.  
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II Carta de Pedro 
 

Introdução 

 

O apóstolo Pedro, quando escreveu esta carta já estava no final de sua vida, 30 ou 35 

anos depois que Jesus havia sido assunto aos céus; velho, sabia que pouco tempo lhe 

restava em vida (Vs. 14 do capítulo 1); logo, logo, veria seu mestre na glória. 

 

O objetivo de sua primeira carta era Preparar a igreja para perseguição que se 

instalava. Agora, em sua segunda carta, ele deseja prevenir a igreja contra os falsos 

mestres. 

 

II Pedro 1:1-21 

 

O apóstolo Pedro, quando escreveu esta carta já estava no final de sua vida, 30 ou 35 anos 

depois que Jesus havia sido assunto aos céus; velho, sabia que pouco tempo lhe restava em 

vida (Vs. 14 do capítulo 1); logo, logo, veria seu mestre na glória. 

 

 

v1-v2 

Apresentação 

 

v3 

Deus, em sua maravilhosa bondade, já fez provisão, na cruz, por tudo o que precisaríamos 

para viver uma vida piedosa. Jesus, com seu sangue, pagou nossos pecados e ganhou o 

direito de que o Espírito Santo pudesse atuar em nossas vidas. 

 

v4 

É por causa do ato de Cristo e das promessas de Deus que nele se encontram que podemos 

ter comunhão, sermos habitados e transformados pelo Espírito Santo. 

 

v5-v8 

Pedro diz que a fé verdadeira vem acompanhada, a falsa fé vem sozinha. Ele se preocupava 

com o ensinamento dos falsos líderes, que fresavam a fé, mas seguiam seus próprios 

caminhos. Aqui Pedro vem dizer que a fé deve ser acompanhada de algumas qualidades: 

 

1.  Fé. Fé salvadora, fé, que vence todos os obstáculos, tribulações, e tentações 

diárias. 

2.  Virtude. Excelência moral. Somos chamados a uma vida de santidade e 

integridade moral, completa e não parcial; e isso requer esforço pessoal, renúncia. 
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3.  Conhecimento. Esse conhecimento não é apenas intelectual. Não é o aumento 

das proposições teológicas conhecidas. Antes, consistem de experiências espirituais, 

por iluminação do Espírito Santo, no coração, na experiência diária, o que nos ensina 

acerca de Deus e seus elevadíssimos desígnios acerca da redenção humana.  

Portanto, um conhecimento experimental, e não somente intelectual. João 

17:3 

4. Domínio Próprio. Auto-controle; ‘poder no íntimo’. O crente deve saber se 

controlar em tudo, (vícios) temperamentos, egoísmo e toda forma de pecado. “ 

Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o 

que toma uma cidade.” Provérbios 16:32 

5.  Perseverança. Paciência; ou constância espiritual; resistências aos assédios das 

doutrinas estranhas ao Cristianismo; perseverança na maneira de viver e crer dos 

apóstolos. 

6.  Piedade. Reverência para com Deus. Pela piedade, o crente vive de acordo com a 

adoração e os padrões de vida cristã. Código de conduta cristã. 

7. Fraternidade. Amor fraternal. Ajuda e comoção diante da necessidade do irmão 

ou próximo; vida altruística. Contrário de egocêntrico. 

8. Amor. È a fonte de todas as demais virtudes, cumprindo a total exigência da lei 

(Romanos 13:10).  O amor consiste do interesse e da preocupação pelos outros, 

assim como cuidamos de nós mesmos; é  o egoísmo transmutado em altruísmo. É 

através do amor que seríamos conhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo 

(Joao 13:35). 

A progressividade destes frutos em nós demonstrará que estamos em Cristo, 

desenvolvendo a nossa fé. vs. 8 

 

v9-11 

Quem não gera frutos espirituais não é regenerado, conseqüentemente não entrará no 

reino de Deus. São qualificados como: Inativos. (Desempregados, ocioso, preguiçoso, 

inútil).Infrutuosos. (Estéreis). Cego. Míope. Não vê o essencial. (Espiritual) “Esqueceu da 

purificação dos seus pecados de outrora.” Vs 9 .  

 

v12-v21 

Pedro fala de sua morte e ressalta de onde vem a verdadeira fé – do testemunho dos 

apóstolos e da escritura, procurando mostrar que sua doutrina não são estórias e fábulas 

contadas por qualquer um, mas são testemunho de vida, com apoio bíblico. 
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II Pedro 2:1-21 

 

 

v1-v3 

Vimos que a carta de Pedro tem como objetivo falar dos falsos profetas. Aqui, ele 

retoma novamente a questão, falando diretamente sobre as características destas 

pessoas. Pedro diz que existiriam não apenas falsos profetas, falsos ensinadores, 

mas também que muita os seguiria.  Para estes falsos ministros, o povo seria 

apenas “negócio”.  

 

 

v4-v9 
Pedro começa a mostrar que estes falsos ensinadores serão condenados e também 
as pessoas que os imitarem. Ao mesmo tempo, Pedro quer mostrar que, embora 
estivessem no meio da igreja, Deus saberia muito bem separá-los.  
 
Para isso, Pedro usa exemplos em que Deus separou pessoas que estavam juntas: 

1. Os anjos x anjos que pecaram 
2. Noé e os rebeldes de seu tempo 
3. Sodoma e Ló. 

 
 

v10-v15 
Aqui Pedro começa a descrever alguns comportamentos 
dos falsos profetas: 
 

1. Não ligavam para as autoridades (limites). 
2. Comportavam-se de modo irracional 

(blasfemavam do que não entendiam) 
3. Tinham apenas prazer natural (comida, bebida, 

sexo, cobiça e engano). 
4. Não tinham prazer espiritual (nas coisas 

espirituais) 
5. Tinha prazer no dinheiro e vendiam-se corrpendo 

o povo, como Balaão  (v15) 
 
 
 
v16-v22 
Eles eram muito perigosos, por que faziam a pessoa que estava se libertando do 
caráter do mundo (concupiscências, pecado, egoísmo,cobiça,inveja)  a voltar 
novamente aos mesmos gostos. 
 
Pedro diz que melhor seria, os que assim caiam, não terem conhecido o Evangelho 
do que, em tendo conhecido voltarem. De fato, uma vez que se conhece a verdade e 
a rejeita, fica mais difícil voltar a ela. Satanás tem engano a muitos dessa forma. 
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II Pedro 3:1-17 

 

 

v1-v2 

Pedro ressalta novamente a importância de ler e confiar nas escrituras 

 

v3-v4 
Pedro avisa que haveriam pessoas que zombavam da idéia de Cristo vir 
novamente. Alguns deles diziam que as coisas eram iguais, desde a criação do 
mundo. 
 

v5-v7 
Pedro defende a mensagem falando que nem tudo era igual desde a criação – havia 
acontecido o dilúvio, e da mesma forma a terra também agora aguarda uma nova 
destruição dos ímpios. 
 
v8-v9 
Pedro diz que não importa o tempo que passou, pois Deus não conta o tempo da 
mesma maneira que os homens contam. Ele diz que, se Deus parece demorar, é na 
verdade sua longaminidade em esperar pessoas que se convertam a ele e sejam 
salvas. A passagem do tempo não representa a infidelidade, mas a misericórdia. 
 
v10-v18. 
Apesar desta longaminidade, Pedro que diz que o dia do Senhor virá de repente, 
muitos não esperarão. Em vista disso, convém viver de forma a agradar a Deus até 
que esse “novo julgamento” aconteça. Enquanto isso, nós, que iniciamos nossa 
caminhada Cristã devemos buscar com zelo, crescer na Graça e no conhecimento 
de nosso Senhor Jesus Cristo.  

 
 
 

Conclusão 
 
A terceira carta de Pedro pode ser resumida nos seguintes pontos: 
 
1. Ficar longe dos falsos profetas 

 
2. Ter as Escrituras como máxima autoridade do testemunho de Deus – acima de 

testemunhos pessoas e de doutrinas pessoais. 
 
3. Aguardar a volta de Jesus Cristo. 

 
4. Desenvolver um novo caminhar nesta terra – buscando a virtude, crescendo na 

graça e no conhecimento de Jesus. 
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Carta de João 
 

Alguns fatos sobre o autor 
 

 João é o autor do quarto-evangelho, de 3 cartas e do livro de Apocalipse. 
 Antes de seu chamado (por volta dos 24 anos de idade) era pescador, trabalhava 

com seu irmão Tiago em provável sociedade com André e Pedro. 
 Segundo a tradição, depois da morte de Tiago (irmão de Jesus), João teria decido 

a Éfeso e morado ali. Depois foi preso, Tertuliano disse que ele foi lançado em 
olho quente mas não teria morrido e então exilado na ilha de Patmos onde teria 
permanecido por 4 anos, onde teria escrito o Apocalipse. Depois desse período 
teria retornado a Éfeso onde morreria em 103 d.C. aos 94 anos.  

 De todos os discípulos, João é talvez o que vai mais fundo no coração de Jesus, 
tanto seu Evangelho como suas cartas revelam sua maravilhosa intimidade com 
Deus. 
 

Destinatários 
 

Jõao escreve a pessoas convertidas, aos cristãos. É possível que ele tivesse uma boa 
familiaridade com eles, isso se deve ao fato de ele usar a expressão “meus filhinhos” 
aos seus destinatários. A carta foi escrita por volta do ano 93 d.C. 

 

Situação e Propósito 
 
O conteúdo da carta nos da a entender que os cristãos estavam sofrendo um 
constante assédio das heresias, principalmente as gnósticas. Muitos “pregadores” 
viajantes, a quem João chama de “anticristos” andavam misturando os ensinos de 
Jesus com as doutrinas do gnosticismo. 
 

Gnosticismo 

Gnosticismo (do Gr. Gnostikós = conhecimento) - Escola teológica que floresceu 
nos primórdios do Cristianismo. Contrariando as pregações dos apóstolos, seus 
adeptos diziam-se os únicos a possuírem um conhecimento perfeito de Deus. Seu 
arcabouço doutrinário considerava a matéria irremediavelmente má. Por isso, 
diziam que a humanidade de Cristo era apenas aparente. Os gnósticos foram muito 
combatidos pelo apóstolo João que, em suas epístolas, fazia questão de mostrar ser 
o Senhor Jesus verdadeiro homem e verdadeiro Deus. 

O Gnosticismo defendia, particularmente, que : 

1)  O conhecimento é superior à virtude; 
2) O verdadeiro significado das Escrituras está no sentido não literal e que só 
podem ser compreendidas por alguns poucos seletos; 
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3) O mal no mundo impossibilita que Deus seja o criador; 
4) A encarnação é coisa incrível porque a divindade não pode se ligar a nada que 
seja material - tal como o corpo; e 
5) Que não existe a ressurreição da carne. 

Esta doutrina resultou no Docetismo, ascetismo e antinominianismo. 

O Docetismo extremo defendia que Jesus não era humano sob qualquer aspecto, 
mas uma teofania meramente estendida, enquanto o Docetismo moderado 
considerava Jesus o filho natural de José e Maria, sobre o qual Cristo veio no 
momento do batismo. Ambas as formas da heresia foram atacadas por João na 
Primeira Epístola (I Jo 2:22; 4:2-3; 5:5-6).  

Alguns gnósticos praticavam o ascetismo porque criam que toda a matéria era má. 
O ascetismo é largamente praticada por monges de todas as ordens religiosas. 
Constitui numa série de exercícios que tem como objetivo levar o homem à 
realização plena da virtude e à mortificação de certos desejos da carne. O 
ascetismo não preenche os requisitos bíblicos de uma vida verdadeiramente 
santificada (I Ts 5:23). 

O antinominianismo, ou a anarquia religiosa, era a conduta dos outros, uma vez 
que consideravam o conhecimento superior à virtude (I Jo 1:8; 4:20). 

 

A defesa de João 
 
João defende o Evangelho das heresias e dos falsos mestres citando algumas 
características dos verdadeiros seguidores de Jesus. Embora João pudesse citar 
vários pontos, ele escolhe aqueles que eram pertinentes a situação. Encontramos 
Paulo e as vezes os outros apóstolos citando os nomes daqueles que estão minando 
a igreja, mas na época de João era tão comum já encontrar estes falsos profetas que 
João prefere citar as características de quem anda com Deus verdadeiramente a fim 
de que eles não fossem enganados. 
 
João fundamenta toda a sua carta em 3 pontos: 
 
1. Moral – O verdadeiro seguidor de Jesus busca a Santidade. 

 
2. Social – O verdadeiro seguidor tem amor prático pelos irmãos. 

 
3. Espiritual – O verdadeiro seguidor profere a verdade revelada a respeito de 

Jesus Cristo, sendo filho de Deus, tendo vindo, morrido e ressuscitado para 
perdão dos nossos pecados. 
 

João afirma que toda tentativa de expressão de espiritualidade que não carrega estes 
elementos não pertence ao ensino dos apóstolos nem a revelação. 
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I João 1:1-10 
 
 
v1-v3 
João fala das coisas que viu, das coisas que viveu, das coisas que tocou – seu 
testemunho é fiel, não é inventado e não provém de imaginação ou especulação. Ele 
não traz um novo conceito, uma nova visão e sim a doutrina de Deus. 
 
v4 
João diz que escreve para que a alegria de seus discípulos se cumpra. O sentido de 
alegria neste versículo é pleno. 
 
v5-v6 
Deus é Luz. Somente nele conseguimos enxergar. Andar na luz é andar pelo caminho 
que Deus nos iluminou. Andar nas trevas é esconder-se deste caminho. Algumas 
pessoas tentam fazer da luz algo místico, mas na verdade o conceito é bem simples – 
luz é o que te permite ver.  
 
 
v7 
Se andarmos na luz, teremos coisas em comum (comunhão) uns com os outros. E 
então,   andando na luz, poderemos ser tratados e purificados por Jesus. A comunhão 
só é possível com luz, com clareza, com transparência – onde há trevas, coisas 
escondidas, falsidade é impossível haver comunhão. 
 
 
v8,v9 
Como estamos andando na luz, quando pecamos, nós percebemos, enxergamos e 
confessamos.  O  que vem à tona, ou seja, vem a luz, por meio de nossa confissão e 
rendição ao caminho da luz, é iluminado por Deus e a justiça de Deus nos perdoará e 
nos limpará. 
 
v10 
Se tentarmos esconder coisas da luz, elas permanecerão das trevas, e precisaremos 
andar em trevas para poder mantê-las ocultas. Mas o que é da luz é visível e por isso 
mesmo pode ser alcançado e curado. 
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I João 2:1-6 
 

     Quem de fato conhece a Cristo ? 
 
 
v1 
No tempo de João havia um homem chamado Cerinto que defendia ferozmente o 
gnosticismo. Também havia um grupo chamado Nicolaítas (citado em Apocalipse) 
que  defendia a tese de que o como o espírito era importante e o corpo desprezível 
(como no caso do gnosticismo) era possível, se comportar com o corpo de forma 
absolutamente imoral e ainda assim não pecar no espírito. Para eles, o pecado no 
corpo não constituía um problema e sim no espírito. João passa grande parte da sua 
carta mostrando que pecado sempre é pecado.  
 
Neste verso 1 ele diz, eu escrevo para que não pequeis! 
 
Se alguém, sem deliberação, pecar, temos um advogado: Jesus Cristo – ele é nossa 
segurança, nosso perdão,  mas a regra é fugir do pecado. 
 
v2 
A palavra “propiciação” é muito interessante, ela tem sua raiz no “propiciatório”,  
citada em Êxodo 25.17.   O propiciatório era uma placa de metal que fechava a tampa 
da arca da aliança e cobria as tábuas da Lei que ficava dentro dele. Em certo sentido 
era aquela placa que se fechava entre a Lei e aquele que vinha perante a arca.  
O que João quer nos dizer, é que a Deus se íra por causa do pecado, por que sua Lei é 
Santa, mas que entre nós e Ele está Jesus Cristo – que aplaca a íra de Deus cobrindo -
nos do julgamento direto da Lei. 
O Sangue de Jesus é eficiente para todo aquele que nele crer (João 3:16) no mundo 
todo. João deve ter mencionado isso por que alguns de seus ouvintes deveriam ser 
judeus. 
 
v3-v5 
Só conhecemos a Jesus de verdade, se guardamos seus mandamentos. Pronunciar, 
gritar, afirmar o nome de Jesus não quer dizer nada. Obediência é o fruto de quem o 
conhece. O amor de Deus não é explicado apenas por aquela natureza sentimental, o 
amor a Deus é manifestado agradando a Ele em sua vontade.  
 
v6 
O sentido do que João esta dizendo é que Cristo andou, em tudo, obedecendo ao pai  
e aquele que é  Cristão deve-se esforçar para o mesmo. Filipenses 2:7,8 fala sobre  
Jesus: “Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se 
semelhante aos homens; E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, 
sendo obediente até à morte, e morte de cruz”. 
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I João 2:7-17, 3:1-10 

    
 
v7-v11 
João evoca o critério do amor. Em Cristo não existe espaço para o ódio do irmão. 
Aborrecer o irmão é andar em trevas. O amor diz respeito a sempre querer o bem 
estar, o aperfeiçoamento e o crescimento na Graça de Cristo. 
 
 
v12-v14 
Níveis de maturidade na igreja: 
 

Filhinhos (v12) 
São aqueles que estão começando na caminhada da fé, as vezes enfrentam 
dúvidas, tropeços, incertezas e inseguranças. Para eles João escreve lembrando 
que são aceitos por Deus, que pelo Nome de Jesus seus pecados são perdoados 
para que eles entendam que Deus sempre esta disposto a recebê-los e firmá-los. 
 
Jovens (14b) 
São aqueles que já assimilaram a Palavra, ganharam força no Evangelho (estão 
mais firmados) e venceram a perseguição e as tentações iniciais da vida cristã. 
 
Pais (v13) 
João não chega a lembrá-los sobre o pecado ou sobre o maligno, com o passar 
do tempo eles entenderam o perigo. A caminhada da fé levou a uma vida mais 
constante, confiante e perseverante. Os pais, metaforicamente falando, 
assumem compromissos que tem a ver com a educação/criação dos filhos. 

 
 

v15-17 
Ser amigo dos costumes do mundo que vão contra o evangelho é ser inimigo de Deus 
– a “moda” vai passar, mas quem esta em Deus permanecerá. 
 
 
Capítulo 3 v1-v9 
João diz que ser chamado filho de Deus é um privilégio. No verso 2 ele nos diz que 
seremos transformados a semelhança de Cristo. No verso 3 em diante, novamente 
ele usa o argumento Moral. Veja bem que João não esta falando de um pecado em si, 
mas da prática constante do pecado, é bom sempre lembrar que o que estava em 
jogo na carta eram os costumes daqueles que impunham falsas doutrinas na igreja. 

 
 

Capítulo 3 v10 
João oferece um resumo dos 3 princípios citados no começo. Filho de Deus (em 
Cristo), praticante da Justiça e que ama o irmão – esse é o cristão. 
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I João 3:11-24 

 
 

v11 
Novamente João retorna ao critério do amor como autenticador da vida cristã. 
 
v12-13 
João usa o exemplo de Caim e Abel – um aviso aqueles que crêem dizendo para não 
estranharem quando o mundo nos odeia – eles não nasceram de novo,  não possuem 
o mesmo Espírito habitando neles. Por mais que busquemos a paz e a concordâncias 
em diversos assuntos, o cristão sempre tem posições diferenciadas sobre as diversas 
questões da vida: ética, moralidade, aborto, homossexualismo, relativismo, falsas 
religiões, adoração, evangelismo, são alguns pontos de tensão nos quais os 
verdadeiros cristãos sempre serão perseguidos. Note que João contrasta o amor-do-
irmão e a inimizade do mundo, ou seja, ele espera que entre os cristãos haja o amor 
e do mundo ele não espera aprovação.  
 
v14-v22 
João ensina a amar na prática. Quem odeia é homicida. Quem ama na prática, 
promove vida, facilita, ajuda, socorre. João diz que essa foi a ordem de Deus pra nós: 
Amar,  de forma prática. A obediência a sua vontade faz com que tenhamos também 
confiança em nossas orações, para receber o que pedimos, pois do que pedimos 
compartilhamos  e ajudamos o próximo. 

 
v24 
E nós sabemos que Deus nos chamou, pelo seu Espírito Santo, que fez habitação em 
nós, transformando nosso caminho. 
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I João 4:1-21 

 

Podemos servir a Deus sem amar ? 

 Toda forma de amor vem de Deus ? 

 
 v1 

João termina o v24 do capítulo anterior falando que o Espírito de Deus veio habitar 
em nós. O Espírito atua na inclinação da nossa natureza, se somos inclinados a 
buscar a Deus e a sua vontade, o Espírito de Deus esta em nós.  João nos aconselha 
a não “crer em todo espírito” e a “provar os espíritos”. As pessoas podem vir a nós 
movidas por muitos desejos: fama, poder, controle, dinheiro, tráfico de influência, 
orgulho etc. João nos ensina que os que são de Deus pensam nos propósitos de 
Deus. 
 

   v2-v6 
Esse critério é bem particular a oposição do gnosticismo. 
 

   v7-v8 
Deus é amor. Será que tudo o que chamamos “amor” realmente vem de Deus ? Será 
como diz um ditado popular “amar não é pecado” ? Esse ditado seria tão verdade 
quanto a carta se não fosse por um detalhe: “E nosso país, costumamos chamar de 
amor diversas coisas e temos essa  palavra para expressar um grande grupo de 
manifestações e sentimentos”. Em grego (língua comum do Novo Testamento), não 
se chama “amor” as mesmas coisas que chamamos – para os gregos a palavra 
referente a paixão e desejo é “Eros”, a palavra para amizade é “Phileo”, a palavra 
para fraterno é “Estorgé”. Mas quando a Bíblia diz que “Deus é amor e quem ama é 
nascido de Deus” não usa nenhuma destas palavras, pois são inapropriadas. Eros 
por exemplo, é um tipo de “amor” cuja manifestação pode estar carregada de 
pecado, em certos casos. Na Bíblia, a palavra usada aqui é Ágapem que se refere  ao 
amor que exprime cuidado, constância, intensidade, sem leviandade, sem injustiça, 
sem impureza, sem lascívia, firme, forte e decidido (ver I Cor. 13) – não esta 
falando do amor homem-mulher, materno, fraterno, terreno,  carnal ou instintivo e 
sim de uma qualidade de amor ministrada por Deus, que pode se assemelhar as 
diversas formas de amor, mas em certos casos, pode estar longe delas. 
 

   v9-v10 
Deus foi quem primeiro se lançou na direção do amor para conosco, a fim que o 
sigamos. Deus nos amou, antes de O amarmos. 
 
 

   v11-v21 
João faz uma certa “mistura” entre o ato do amor, o modo como Deus age e a 
presença do Espírito Santo. Ele esta dizendo que o Espírito de Deus, o Espírito de 
Cristo é o Espírito do “amor”, ou seja, o Espírito que manifesta o “Ágape”. Se nós 
temos esse Espírito então a conclusão é que manifestaremos o mesmo. 
 

 


