CASAS ABERTAS
VIDA CRISTÃ PRÁTICA

Tiago 1:16-18 - Deus é perfeito.
Tg 1:16 Meus amados irmãos, não se deixem enganar. 17Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm
do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação.
18
Segundo a sua [própria] vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos
[como] primícias de suas criaturas.

Deus é Perfeito
Tg 1:17 “...dom perfeito vêm do alto… descendo do Pai das luzes...” toda dádiva, todo benefício
perfeito vem de Deus, portanto “meus amados irmãos, não se deixem enganar” - Tg 1:16, Deus é
perfeito e toda a santidade do céu transborda Daquele que é Santo, Santo, Santo - “O Pai das luzes”.
Deus não é como aquele fracos deuses da mitológicos, inventado por homens, semelhantes aos seus
idealizadores e cheios de falhas, Deus simplesmente é, nunca foi e nunca será.
● Êx 3:13. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser:
O Deus de vossos pais me enviou a vós; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que
lhes direi? 14. Respondeu Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás
aos olhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.

Santidade Deus - Sua perfeição
A palavra Santo em todas as suas variações aparece quase 1000 vezes na Bíblia
● Hb 12:14 Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos; sem santidade
ninguém verá o Senhor.
● Is 6:3 E proclamavam uns aos outros: "Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a terra
inteira está cheia da sua glória".
Em Pedro havia um profundo temor em relação ao Santo. Tamanha é a perfeição do Senhor, que uma
aproximação mais estreita, torna evidente nossa imperfeição e pecaminosidade.
● Lc 5:8 Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: "Afasta-te de
mim, Senhor, porque sou um homem pecador! "
Deus é separado de tudo quanto é de natureza pecaminosa. A santidade é uma característica de Seu
ser.
● Dt 23:14 Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e
entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja
no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês.
Se no céu, a perfeição, a santidade de Deus é o motivo supremo da adoração que Lhe é devida pelos
seres celestiais, quanto mais aqui na Terra. Devemos render a Deus louvores, glória e honra.
● Ap 4:8 Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo
das asas. Dia e noite repetem sem cessar: "Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus todopoderoso, que era, que é e que há de vir".
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Aplicação
A Santidade de Deus é o principal atributo que Dele flui! Em Tg 1:17, o verbo “descendo” significa que o
descer é contínuo, não parou. Deus não dá seus dons apenas ocasionalmente, mas continuadamente
até hoje, não que mereçamos, mas isto por Deus ser sempre o que é (Êx 3:13), pois o Senhor é imutável!
Tiago deixa claro que Deus não é e não pode ser a fonte da tentação, seria contrário a Santidade, a
Perfeição, alguns pensam assim por ter a fonte de suas ideias na experiência humana. Deus é Fonte de
bondade, dom perfeito, o tempo todo com todos!
● Lc 6:35 Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar
receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do
Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus.
● Mt 5:45 para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz
raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos.

A perfeição hoje
A santidade de Deus é padrão absoluto que está sempre diante do cristão, mas enquanto homem
pecador, nenhum cristão pode estar isento do pecado. Deus não está perdendo seu tempo conosco.
Sendo pecadores, o Senhor estabeleceu requisitos necessários para nosso crescimento espiritual, isto é,
andar na luz de sua santidade e no caminho de sua perfeita bondade.
A bondade de Deus é o melhor para o homem, hoje e eternamente!

A perfeição o aguarda
A santidade de Deus é transmitida unicamente por Ele e da forma Dele.
● 1Ts 5:23 Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e
corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo.
O aperfeiçoamento da santificação do crente é o alvo. Seremos completamente semelhantes a Cristo. O
que isso quer dizer? Você será completamente livre de pecado e perfeito em santidade.
● 1Jo 3:2 Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos
de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o
veremos como ele é.
A santificação tem início no começo da salvação do crente. É co-extensiva com sua vida nesta terra e
atingirá o seu clímax e perfeição quando Jesus Cristo voltar.
● Fp 3:12-14 E Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo
para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. 13 Irmãos, não penso
que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que
ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, 14 prossigo para o alvo, a fim de
ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.

Deus deu a perfeita salvação
Deus é perfeito e, sendo perfeito em sua bondade, não poderia ficar inerte em meio ao desastre humano
criado pelo próprio homem e o patrocinado por Satanás.
Os propósitos eternos de Deus inclue a chance de redenção para os homens, para você! O resgate do
Senhor tira-nos do estado de perdição para Ele mesmo.
O pecado tem um preço é necessário tal pagamento, isso pré determinava que fosse Cristo o Substituto
dos pecadores. Morrendo por nós, sendo Perfeito, nem a morte e nem o inferno puderam contê-Lo, pois
são para os imperfeitos."!
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●

Hb 1:3-8 Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando
todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos
pecados, ele se assentou à direita da Majestade nas alturas, 4. tornando-se tão superior aos
anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. 5. Pois a qual dos anjos Deus alguma
vez disse: "Tu és meu Filho; eu hoje te gerei"? E outra vez: "Eu serei seu Pai, e ele será
meu Filho"? 6. E ainda, quando Deus introduz o Primogênito no mundo, diz: "Todos os
anjos de Deus o adorem". 7. Quanto aos anjos, ele diz: "Ele faz dos seus anjos ventos, e
dos seus servos, clarões reluzentes". 8. Mas a respeito do Filho, diz: "O teu trono, ó Deus,
subsiste para todo o sempre; cetro de eqüidade é o cetro do teu Reino. - Bíblia JFA Offline
Renda-se a Salvação de Jesus Cristo para que Perfeição de Deus o alcance1!

1

Nota Teológica:
Quanto aos atributos morais do Divino Personagem, estes também são imutáveis. Trazem o selo da perfeição.
Entretanto, se Deus pudesse alterar-se em Seus atributos morais, isso implicaria imperfeição em Seu caráter
moral. Se, por exemplo, Ele pudesse tornar-se um Ser melhor do que é, isso implicaria em que Ele não é perfeito
em bondade. Se Ele pudesse vir a tomar-se mais justo, então a justiça não teria atingido nEle o seu clímax. Se Ele
pudesse ser mais fiel à Sua Palavra, Sua veracidade não seria perfeita. Se Ele pudesse ser mais santo segue-se
que agora Ele não é infinitamente santo. Tanto em Seus atributos morais como em Seus atributos naturais, Deus
é imutável e, por conseguinte, Seu caráter não é passível de alteração.” — Pendleton.
Em Deus Pai vemos a fonte da Divindade; em Jesus Cristo, a Divindade a transbordar; e, na corrente está toda a
perfeição da fonte. O Pai é a fonte da glória; Jesus Cristo, o Filho, é o resplandecer dessa glória. Heb 1.3: o
resplendor da glória e a expressão exata do seu Ser ...”

