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Comentários iniciais:

Texto Áureo:

Tg 4.7
Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 

Texto da Leitura Bíblica em classe:

Tiago 4.1-10 
1- Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vêm disto, a saber, dos
vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?

-  A origem  principal  das  contendas  e  conflitos  na  igreja  concentra-se  no  desejo  de
reconhecimento, honrarias, glória, poder, prazer, dinheiro e superioridade. A satisfação
dos desejos egoístas  torna-se mais importante do que a retidão e a  vontade de Deus.
Quando isso ocorre, surgem conflitos egocêntricos na congregação. Os causadores dessa
situação demonstram que não têm o Espírito e que estão fora do reino de Deus.

2-  Cobiçais  e  nada  tendes;  sois  invejosos  e  cobiçosos  e  não  podeis  alcançar;
combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. 

- GUERREAIS. Esta palavra pode ser usada aqui figuradamente no sentido de odiar.

3- Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 

- Deus deixa de responder as orações dos que amam os prazeres e que desejam honra,
poder e riquezas. Todos devemos tomar consciência disso, porque Deus não ouvirá as
nossas orações se tivermos o coração cheio de desejos egoístas. As Escrituras nos dizem
que Deus aceita somente as orações dos justos, daqueles que o invocam em verdade, dos
genuinamente arrependidos e humildes e daqueles que pedem segundo a sua vontade.



4- Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra
Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de
Deus. 

-  A amizade  do  mundo  é  adultério  espiritual,  i.e.,  infidelidade  a  Deus  e  ao  nosso
compromisso de dedicação a Ele. Significa acatar os pecados, os valores e os prazeres
malignos do mundo. Deus não aceitará semelhante amizade, porque é um Deus zeloso.
Um exemplo de amizade desse tipo é a participação do crente em sociedades secretas que
exigem juramentos, ritos e práticas religiosas antibíblicos e comunhão com incrédulos,
coisas essas que estão proibidas na Palavra de Deus. O crente não pode pertencer a tais
sociedades sem transigir com a doutrina cristã, com os padrões divinos, com o princípio
bíblico da separação do mundo e com sua lealdade a Cristo.

5-  Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: 0 Espírito que em nós habita tem
ciúmes? 

A construção do versículo 5, em grego, não é muito clara. Pode significar que a tendência
natural  do  espírito  humano  é  opor-se  a  Deus  e  ao  próximo  e  desejar  os  prazeres
pecaminosos do mundo. Porém, essa tendência pode ser alterada pela graça de Deus pois
alcança todos aqueles que humildemente aceitam a salvação em Cristo.

6- Antes, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça
aos humildes. 

- Deve ficar gravado em nossos corações e mentes o quanto Deus aborrece o orgulho. O
orgulho em nossas vidas faz Deus rejeitar nossas orações e reter sua presença e graça para
conosco. O exaltado em si mesmo, que busca a honra e a estima dos outros a fim de
satisfazer  o  seu  orgulho,  afasta  de  si  a  ajuda  de  Deus.  Mas  para  aqueles  que  com
humildade se chegam a Deus, Ele lhes dá abundância de graça, de misericórdia e de ajuda
em todas as situações da vida. 

7- Sujeitai-vos, pois, a Deus; resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 

8- Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores; e, vós de
duplo ânimo, purificai o coração. 

- Deus promete estar perto de todos que se afastam do pecado, que purificam os seus
corações e que o invocam verdadeiramente arrependidos. A comunhão com Deus trará
sua presença, graça, bênçãos e amor.



9- Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai; converta-se o vosso riso em pranto,
e o vosso gozo, em tristeza. 

10- Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. 
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