


Tiago,
irmão de Jesus



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber entender que a Bíblia é atual e que contém 
ensinamentos preciosos para a vida de hoje; 

sentir ter convicção de que os ensinamentos 
bíblicos são perfeitamente aplicáveis no 
nosso dia a dia; 

agir com base na transformação de Tiago após a 
ressurreição de Jesus, buscar implementar 
mudanças na própria vida. 



Tiago
Quem foi?



Tiago, irmão de Jesus, tornou-se uma figura de destaque
no cristianismo primitivo. Respeitado pelos judeus e
reverenciado pelos gentios, conseguiu, com sua postura
sábia e piedosa, dar um fim à controvérsia levantada
pelos judaizantes sobre a salvação (At 15.1-33).

Introdução



O nome Tiago é a versão do grego Iacobos ou Jacó. Esse
nome traz em si a ideia da suplantação ou engano. Não
há, entretanto, alusão a comportamentos de Tiago que
atendam ao significado do seu nome.

I. O seu nome e caráter



1. Sua incredulidade (Jo 7.3-5; Mc 3.21) 

II. Sua relação com Jesus



aplicação

Quantas pessoas vivem essa mesma situação!
Alegam que são filhos de Deus e irmãos de
Jesus, mas na realidade não passam de
incrédulos, revelam que no fundo acham
Jesus um louco (Mc 3.21).



1. Sua incredulidade (Jo 7.3-5; Mc 3.21)

2. Sua conversão (At 1.14; 1Co 15.7) 

II. Sua relação com Jesus



aplicação

Tiago converteu-se seguramente depois de
ter visto Jesus ressurreto. Se você também
quiser encontrá-Lo, busque-O, estudando a
Sua Palavra; tenha intimidade com Ele por
meio da oração, esperando o cumprimento de
Suas promessas.



1. Sua incredulidade (Jo 7.3-5; Mc 3.21)

2. Sua conversão (At 1.14; 1Co 15.7) 

3. Sua humildade

II. Sua relação com Jesus



aplicação

A pessoa genuinamente salva e cheia do
Espírito Santo é humilde, admite erros, pede
perdão e caminha vitoriosamente guiada pelo
supremo Senhor.



1. presbítero (At 21.18) 

2. apóstolo (Gl 1.19) 

3. coluna da Igreja (Gl 2.9) 

III. Sua liderança



Como escritor inspirado, Tiago não se prendeu a
eloquentes construções teológicas. A sua
preocupação básica é apresentar um cristianismo que
tenha feições absolutamente práticas na vida de
quem o alega (Tg 1.22-25; 2.14-20).

IV. Sua carta



Por amor Àquele em quem um dia ele não cria, Tiago,
em plena coerência com aquilo que escreveu, preferiu
morrer apedrejado a abandonar o seu Senhor.

V. Sua morte



A vida e a carta de Tiago nos ensinam que a fé
verdadeira não pode estar presente em uma vida não
transformada. Daí ele ter escrito que “a fé sem obras
é morta” (Tg 2.26). Deixamos o incentivo para que
você estude essa carta e descubra várias lições
práticas para a vida cristã.

Conclusão



aplicação

1. Como tem sido a minha intimidade com 
Deus? Tenho sido obediente e praticante 
da Sua Palavra a ponto de poder ser 
chamado de justo? 

2. A humildade tem sido uma marca na 
minha vida? Ou desejo sempre a primazia 
em tudo?



aplicação

3. Tiago, como líder da igreja primitiva, 
estendeu seu apoio a Paulo. Como cristãos 
devemos ser solidários uns aos outros a 
fim de que a obra do Senhor tenha êxito. 
Tenho agido assim?

4. Embora Tiago pudesse renunciar a Jesus e 
poupar a própria vida, preferiu a morte. 
Como cristão, independentemente das 
circunstâncias, me mantenho firme ao 
lado de Jesus?


