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Erros e Acertos 
 

Tiago 1:1-12 
 

Introdução: podemos dizer que, nessa vida, lutas, dores, dificuldades e problemas, são coisas 
que acontecem a todos. Justos e injustos, santos e ímpios, pobres e ricos, em todas as raças 
em todos os lugares estão sujeitos às tribulações. Muitas vezes nós ficamos sem respostas 
diante das adversidades e a nossa mente se enche de confusão chegando até mesmo ao ponto 
de culparmos a Deus e nos afastarmos dele. 

 
Qual a origem do sofrimento? Por que o ser humano sofre? Biblicamente, podemos, pelo 
menos, mencionar quatro razões:  Em primeiro lugar, por causa do pecado original (Gn 3:17-
18). Em segundo lugar, por causa da lei da semeadura, aquilo que plantamos certamente 
colheremos (Gl 6:6-10). A terceira razão está relacionada com os ataques de satanás, Jó é o 
maior exemplo disso que estamos falando (Jo 10:10). E a quarta razão é pela necessidade de 
disciplina (Hb 12:4-11).  

 
No capítulo primeiro de sua carta, Tiago aborda a questão do sofrimento dos filhos de Deus, 
mas ele não se preocupa em explicar porque sofremos, e sim em nos ensinar atitudes 
espiritualmente sadias que nos ajudarão a vencer os problemas. São quatro atitudes corretas e 
quatro atitudes erradas 

  
As quatro atitudes certas na hora das dificuldades: 

 
1. Alegria – no versículo 2, Tiago diz: “Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o 

passardes por várias provações”. Ainda que pareça estranho esse comando de Tiago, devemos 
entender que a alegria da qual ele está falando, está relacionada com a visão da vitória. Em 
saber que toda dor que estamos enfrentando, certamente está sendo utilizada por Deus para 
nos dar um benefício muito maior do que o preço que estamos pagando. Paulo fala sobre isso 
em 2 Coríntios 4:17: “Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno 
peso de glória, acima de toda comparação”. A alegria tem base nisso, a certeza de que aquilo 
que alcançaremos está acima de toda comparação. 

 
2. Fé – no verso 3, ele diz: “sabendo que a provação da vossa fé”. A segunda atitude correta é 

enfrentar a tribulação com fé, sabendo que tudo o que está acontecendo é para provar a nossa 
confiança. Por isso, mantenha a fé funcionando. A vida que vivemos para Deus é vida de fé, 
jamais podemos nos esquecer que o justo vive pela fé (Rm 1:17). Portanto, proteja a sua fé nas 
horas difíceis, para que o inimigo não tenha como roubá-la. 

 
3. Perseverança – a quarta atitude correta está no versículo 4: “Ora, a perseverança deve ter 

ação completa”. O que é ter ação completa? A resposta é simples: é não ter ação parcial. 
Muitas pessoas, quando as lutas começam, resistem até certo ponto, mas a perseverança não 
tem ação completa. Alguns chegam até na metade do caminho, outros desistem logo no início. 
Porém, nada disso nos serve, temos que perseverar e ir até o final, pois a vitória é certa para 
aqueles que vencem a própria alma e perseveram 

 
4. Sabedoria – outra atitude correta nas horas difíceis é a sabedoria. Veja o que ele diz no verso 

5: “Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça-a a Deus ...”. A sabedoria é 
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imprescindível na tribulação. É ela que não permitirá que façamos nada de errado, que não 
deixará que nos precipitemos, nem percamos a sensatez. Quantas pessoas agem loucamente 
quando estão debaixo de pressões. Elas acabam complicando a situação e criando mais 
problemas ainda. Por isso, nos momentos mais difíceis, precisamos ser prudentes e sábios. 

   
As quatro atitudes erradas na hora das dificuldades: 

 
1. Dúvida – no versículo 6, Tiago nos alerta dizendo que a dúvida deve ser vencida. A dúvida é a 

mãe da incredulidade, e a Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradarmos a Deus (Hb 
11:6). Quando duvidamos daquilo que Deus falou, nos tornamos desagradáveis aos seus olhos. 
Portanto, devemos firmar a nossa fé naquilo que Ele nos prometeu em sua Palavra e não 
deixar que a dúvida domine a nossa alma. 

 
2. Ânimo dobre – a segunda atitude errada nas tribulações é o ânimo dobre. Veja o que ele fala 

sobre isso no versículo 8: “homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos”. O 
ânimo dobre é a inconstância, é a mente dividida. É aquela pessoa que uma hora vai, outra 
hora não vai. Ela é presa por uma duplicidade de opinião, em alguns momentos ela está 
totalmente certa, mas não passa muito tempo e já mudou de parecer.  

 
3. Autoestima baixa – veja o que Tiago diz no versículo 9: “O irmão, porém, de condição humilde 

glorie-se na sua dignidade”. Tiago está falando de autoestima nesse texto. Muitas pessoas, 
quando estão enfrentando lutas, erradamente, se fazem de coitadinhas se sentindo inferiores. 
Ele diz que o humilde deve se gloriar na sua dignidade, isto é, fomos escolhidos por Jesus, que 
nos fez dignos, e não somos coitadinhos coisa nenhuma. O nosso Deus nos ama e fará tudo 
por nós. Portanto, não devemos abaixar a cabeça como se não tivéssemos condições de 
vencer. 

 
4. Autossuficiência – por outro lado, algumas pessoas quando estão em guerra acabam 

buscando em si mesmas os recursos para a vitória. É por isso que Tiago diz que “o rico deveria 
se gloriar na sua insignificância, porque ele passará como a flor do campo” (vs 10, 11). A baixa 
autoestima não nos serve nos momentos de tribulação, mas um coração orgulhoso e 
autossuficiente também não valerá de nada para nós. 

  
 Conclusão: no versículo 12, Tiago conclui o assunto das atitudes certas e erradas na tribulação, 

mostrando que Deus tem duas formas de recompensar aqueles que continuam fiéis mesmo no 
meio das dificuldades e tribulações. Veja as duas formas de Deus recompensar: 

 
1. São bem aventurados ou felizes – Felizes porque podem ter uma vida emocional em paz 

mesmo no meio das dificuldades, e isto fará uma enorme diferença. 
 
2. Receberão a coroa da vida – Mais importante do que o presente é a certeza de um futuro 

garantido com Cristo Jesus. Com Ele temos a salvação eterna e qualidade de vida no presente. 
 


