
Lição 1 (4° trimestre – 2014 / Tiago) 
Tiago, irmão do Senhor  
 
Material bíblico: João 7: 2-5; 1 Coríntios. 15: 5-7; Tiago 1:3; 2:5; 1 Pedro 2: 9, 10; Matheus 
7: 24-27; João 15:14.  
 
Citações  

• Esta Carta não tem absolutamente nada a ver com Jesus ou com qualquer assunto 
específico do cristianismo. Sem ressurreição, sem cruz, sem evangelho/sem boas 
novas. Realmente nada parecido. Talvez Martinho Lutero estivesse certo! (J. Quinton)  

• A epístola de Tiago foi escrita para promover a prática da vida. (M.C. Tenney)  

• Tiago deixa a impressão de que está familiarizado com o Evangelho oral de Jesus mas 
não com os livros do Novo Testamento.  (Simon J. Kistemaker)  

• A religião consiste na conformidade do coração e da vida com a Vontade de Deus. 
(William Sprague ) 

• A verdadeira religião é a vida real; vivida por alguém com toda a alma, com toda  
bondade e justiça. (Albert Einstein) 

 
Perguntas 
 O que é significativo na identificação de Tiago como irmão de Jesus? Por que Tiago 
não se identifica como irmão de Jesus em sua carta? Qual o papel que Tiago desempenha na 
igreja primitiva? Qual é a ênfase que Tiago dá quando ele escreve esta carta? Como podemos 
responder à observação de que a carta de Tiago se preocupa mais com questões 
comportamentais? 
 
Resumo Bíblico 

 A identificação de Tiago como irmão de Jesus é dada pelo povo: "Não é este o 
carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as 
suas irmãs? " (Marcos 6:3 NVI). O registro em João 7:2-5 deixa claro que mesmo os irmãos de 
Jesus não acreditavam nele. Eles tentaram convencê-lo a ir a Jerusalém para "provar"-se a si 
mesmo. Em 1a. Coríntios. 15: 7, há um comentário específico que Jesus ressuscitado faz a 
Tiago. Ele mesmo, Tiago, no cap.1:3 e cap.2: 5 faz referências à sua própria experiência, que 
teve se transformou de dúvida para fé.  Tiago é um representante do povo escolhido de Deus 
que teve que mudar em razão da vinda de Jesus (veja 1a. Pedro 2:. 9, 10). Em seu papel de um 
dos líderes da igreja primitiva, Tiago tinha que ter certeza de que o edifício que construía  
assentava-se em base firme (Matheus 7: 24-27.). Tiago não era apenas o irmão de Jesus, mas 
agora considerado um amigo (João 15:14, 15). 
 
Comentário 

 Em Atos 12:17 Pedro se refere a "Tiago e aos irmãos" indicando a posição de Tiago na 
Igreja primitiva. Tiago é aquele que conclui o debate no Conselho de Jerusalém e emite sua 
decisão (Atos 15: 13-21). Em Atos 21:17,18 Lucas registra: Quando chegamos em Jerusalém, 
os irmãos nos receberam com alegria. 
No dia seguinte Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam 
presentes". Em Gálatas 2:9 Paulo diz " Tiago, irmão do Senhor ".   
 A partir dessas afirmações, concluímos que Tiago exerceu um papel importante de 
liderança no início da igreja primitiva, ao lado de Pedro, João, e Paulo  (ver também Gálatas 



2: 9). É relevante o fato de ele escrever esta carta generalista – e ela é não é enviada a uma 
igreja específica, mas " para as doze tribos dispersas."  
 Não sabemos como Tiago passou a crer em Jesus. Ele aparece pela primeira vez entre 
os irmãos que duvidam de Jesus e que tentam fazer com que Jesus suba a Jerusalém, para 
fazer uma exibição pública e convencer as pessoas. Eles não acreditavam e portanto queriam 
que Jesus realizasse coisas mirabolantes para convencer os outros e a eles mesmos,  
exatamente da mesma forma que os que vieram a Jesus exigindo que ele fizesse algum tipo 
de milagre para convencê-los. 
 No entanto, evidentemente, ao longo do tempo Tiago passou a crer em Jesus e aceitá-
lo como Salvador. Seria interessante saber como Tiago passou a ser aceito pelos outros 
discípulos. Após a morte e ressurreição de Jesus, Tiago já parece ser parte do "grupo de 
liderança", mesmo não sendo um dos Doze.  
 A epístola de Tiago foi dirigida especialmente aos cristãos judeus. Tiago adverte 
contra um tipo formal de crença, contra o fanatismo, e contra  a desconfiança em Deus, 
fornecendo respostas práticas aos desafios que os primeiros cristãos estavam enfrentando. 
Por causa de sua pressão sobre as ações e comportamentos cristãos, alguns acusam Tiago de 
promover um tipo de "obras de justiça". Lutero contestou a afirmação de Tiago de que "a fé 
sem obras é morta", comentando que "epístola de Tiago é realmente uma epístola de palha ... 
pois nela não há nada a respeito da natureza do evangelho." 
 Tiago quer que fique claro que tendo confiança em Jesus, essa nova vida deve ser 
visível naquilo que os cristãos dizem e fazem. Desde que escolhemos seguir o Senhor, 
devemos viver bem e com sabedorias, esperando pacientemente pelo seu retorno, evitando 

os argumentos e as tentações deste mundo. “Temo-nos tornado um espetáculo para o 

mundo, tanto diante de anjos como de homens. (1a. Coríntios 4: 9 NIV).  
 
Comentários de Ellen White: 
 E Ele declara pelo apóstolo Tiago: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a 
Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Tia. 1:5. Mas 
esta promessa é apenas para aqueles que estão dispostos a seguir inteiramente ao Senhor. 
Deus não força a vontade de ninguém; daí o não poder Ele levar aqueles que são demasiado 
orgulhosos para serem ensinados, os quais se inclinam a ter o seu próprio caminho. Quanto 
ao homem de coração dobre - aquele que procura seguir sua própria vontade, ao mesmo 
tempo que professa fazer a vontade de Deus - está escrito. "Não pense tal homem que 
receberá do Senhor alguma coisa." Tia. 1:7. (Patriarcas e Profetas pág. 384) 
 Seus irmãos, como eram chamados os filhos de José, tomavam o lado dos rabinos… 
Seus irmãos sentiam que Sua influência ia longe em anular a deles. Era dotado de tato que 
nenhum deles possuía, nem desejava obter. Quando falavam asperamente aos pobres e 
degradados, Jesus procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de 
animação…   Tudo isso desgostava os irmãos… Jesus amava Seus irmãos e os tratava com 
incansável bondade, mas eles tinham-Lhe ciúmes, manifestando a mais decidida 
incredulidade e desdém…  Jesus era mal compreendido dos irmãos, em virtude de não Se 
assemelhar a eles. Sua norma não era a deles. Olhando aos homens via-os afastados de Deus, 
sem o poder divino em sua vida. As formas de religião que observavam, não lhes podiam 
transformar o caráter. (O desejado pág. 86 a 88) 
 [Atos 1: 9-14 Comentado]. "E com os seus irmãos" Estes tinham perdido muito por 
causa de sua incredulidade. Eles estavam entre aqueles que duvidaram quando Jesus 
apareceu na Galiléia. Mas agora acreditavam firmemente que Jesus era o Filho de Deus, o 



Messias prometido. Sua fé foi restabelecida (Carta 115, 1904). {Comentário Bíblico 
Adventista 1054} 
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