Casas Abertas
Estudos Diversos
Vida Crista Pratica – Servo Leal
Tiago 1:1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às
doze tribos dispersas entre as nações: Saudações.

Servo Leal
Tiago 1:1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo,
Tiago utiliza a palavra escravo ou servo. Refere-se a uma posição de obediência
completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade,
a posição, a lealdade, o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. Não há
maior atributo para o crente, que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e
leal.
Este irmão de Jesus (Judas 1), foi um incrédulo durante toda a vida de seu irmão
(Jesus), mas este passa a ser crente e líder da igreja de Jerusalém, mas sem esquecer-se
de que é um servo de Cristo. Este servo, tão importante foi para início da igreja, que Pedro
ao sair da prisão, falou para seus amigos contarem primeiramente a Tiago (Atos 12.17).
Tiago foi o líder do importante concílio de Jerusalém (Atos 15.13) e Paulo guiava-se por
seus conselhos.
Este homem não se calou! Era amado pelo povo, no seu íntimo corria uma
indignação pela injustiça social e assim foi odiado pela aristocracia sacerdotal que governava
a cidade (Jerusalém).
A vida não era fácil naqueles dias e por causa da perseguição os crentes foram
dispersos:
• Atos 8:1b ...Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a
igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas
regiões da Judéia e de Samaria.
Todos os servos de Deus estão sujeitos a provações e tentações. A sedução ao
pecado, pode ser originada pelos desejos ou pelas circunstâncias externas e isto é comum
a todos homens.
Se todos são servos de Jesus, devem-lhe obediência completa, humildade absoluta
e lealdade inabalável, mas o fato é que quando submetidos às provações, Tiago percebeu
um rompimento entre a vida e a teologia que os crentes de sua época professavam e este é
um risco presente até os dias de hoje.
Como no Livro de Provérbios, Tiago busca ser prático na sua escrita - alguns consideram
como os Provérbios do Novo Testamento.
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Contexto da crise que cercava os irmãos de Tiago:
• Fortes provações e tentações;
• Roubos e humilhações feitas por ricos;
• Alguns irmãos que só aceitavam posições de liderança;
• Incoerência do viver e o que pregavam;
• Viviam comportamento secular;
• Não conseguiam dominar a língua;
• Havia os que estavam afastando do Senhor; e
• Crentes estavam vivendo em guerra uns contra os outros.
Não diferente dos nossos dias, esses problemas persistem, porque o coração do
homem é o mesmo.
Tiago, como Jesus, foi conduzido ao sinédrio, lá condenado ao apedrejamento (62
d.C.), sobretudo pelas posições firmes que tomou contra a aristocracia abastada que
explorava os pobres (Tiago 5.1-6), pelo sinédrio.
Mais do que irmão de nascença, Tiago morreu como autêntico servo de Jesus.

Aplicação
1. Assim como Tiago, pode ser que você andou bem próximo do Evangelho, mas
nunca é tarde para tomar uma posição certa com Deus, ser servo.
2. Você tem sido um servo leal? Como Tiago (Tiago 1:1), você pode assim dizer
“...servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo”? Caso não, busque isso hoje! O
Espírito Santo lhe concederá!
Nos próximos estudos veremos como Tiago fala sobre algumas transformações que
Deus opera em nós por meio das provações.
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