Casas Abertas
Estudos Diversos
Vida Cristã Prática - A dura vida do crente.
Tiago 1:2 “Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de
passarem por diversas provações…”
Todos passam por dificuldades. É natural das pessoas fugirem de testes e provas. O crente
é povo especial, com cidadania celeste, mas não um povo isento de aflições. Os cristãos de
origem judaica estavam dispersos entre as nações Tiago 1.1b, foram expulsos de sua
terra natal, provavelmente converteram-se no Pentecostes e foram dispersos depois do
martírio de Estêvão (Atos 8.1; 11.19).

Crente, mas…
A vida tem por natureza o sofrimento e o crente não está imune as estes acontecimentos.
João 17:15.
Aqueles exilados a quem Tiago se dirige, eram:
• Crentes, mas são perseguidos;
o Mateus 5:11b "Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa
os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra
vocês.
•

Cidadãos dos céus, mas dispersos pela Terra;
o João 15:19 Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se
fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi,
tirando-os do mundo; por isso o mundo os odeia.
o Tiago 4:4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é
inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de
Deus.

•

Crentes, mas tiveram seus bens e salários saqueados;
o Tiago 5.4 Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus
campos, e que por vocês foi retido com fraude, está clamando contra
vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos
Exércitos.

•

Crentes pobres e trabalhadores, sendo muitos deles oprimidos pelos ricos;
o Tiago 5.1;6 Ouçam agora vocês, ricos! Chorem e lamentem-se, tendo em
vista a miséria que lhes sobrevirá. Vocês têm condenado e matado o
justo (trabalhador e pobre), sem que ele ofereça resistência.
6

•

Crentes, mas sofreram;
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o

•

Tiago 5.13 Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há
alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. (Não existe a palavra
depressão na bíblia, portanto, se encarar depressão como sofrimento, a Bíblia
está repleta de citações)

Crentes, mas ficaram enfermos.
o Tiago 5.14a Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande
chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam
com óleo, em nome do Senhor.

Vida Cristã, o que é e não é
Vida cristã não é:
•
•
•

Redoma de vidro;
Estufa espiritual; ou
Spa.

A vida cristã é:
•

Um campo batalha e é neste território onde somos poupados dos problemas, em meio
as lutas.
o Efésios 6:12 pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os
poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.

Como os crentes da época de Tiago, hoje os questionamentos permanecem:
• Por que um crente fiel fica desempregado?
• Por que um crente fiel sofre com câncer?
• Por que um crente fiel enfrenta o luto?
• Por que um crente fiel tem amargas provações?
O sofrimento de hoje não tem origem em Deus, mas no pecado! Estar no mundo é estar
suscetível a qualquer acontecimento no mundo, Jesus afirmou isto:
• João 16:33 "Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo".

Aplicação
Como apontador da caminhada Cristã, a Carta de Tiago é um farol esclarecedor das dúvidas
que nos cercam.
• 2Timoteo 3:16 Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para
a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça.
Lembre que por maiores que sejam os nossos privilégios celestes, embora nossos corações
estejam lá no alto, no Pai da Luzes (Tiago 1:17), a Palavra de Deus é uma lanterna para
nosso andar em meio a realidade que nos cerca, portanto não deve ser desprezada!
Estamos no meio de uma profissão cristã - de pessoas que dizem ser crentes. A carta de
Tiago aos crentes da época, nos é útil e atual, para pôr a verdade desta profissão à prova.
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Durante esta semana, lembre-se que, embora seus pés estejam na terra, erga seus olhos
acima da linha do horizonte de sofrimentos! Erga sua cabeça para o Pai da Luzes Tiago
1:17!
Sofrimento não é vergonha, as compensações eternas estão garantidas! Há O Poderoso
para guardar!
• 2Timoteo 1:12 Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque
sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar
o meu depósito até aquele dia.
• 2Tesssalonisences 1:6-7 É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos
que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados,
e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu,
com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes.
• Romanos 8:18 Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser
comparados com a glória que em nós será revelada.
Vida cristã não é ter todos os problemas resolvidos, mas muitas vezes ser poupados em
meio a eles. De uma forma ou de outra, o problema sempre terá seu peso na glória e seu
testemunho na terra! Este mover de Deus na vida do crente, é o testemunho vivo que foge
à lógica e o sentido, dando um tempo oportuno para testemunhar, fazer apelo aos homens
por meio de nossas vidas que Jesus Cristo é o Senhor.
• 2 Coríntios 5:20 - Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio.
Quando os problemas surgirem não se esqueça - Deus está no controle.
Quanto à forma como o problema foi resolvido a honra e a glória é dEle! Mas a alegria Deus
divide com seu povo.
• Salmos 30:5b ...o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a
alegria!
• 2 Coríntios 4:17 pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão
produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles.
• 1 Coríntios 15:19 Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo,
dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão.
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