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Meus queridos amigos, bom dia! Uma ótima semana para você e 

todos os seus. Você sabe qual o livro da Bíblia que foi chamado de “Epístola 
de Palha”? Tal expressão veio de um dos pais da reforma protestante: 
Martinho Lutero. Não obstante saibamos que todos os livros da Bíblia foram 
escritos por homens inspirados por Deus, quando Lutero se debruçou sobre o 
livro de Tiago, assim assentou:  

 
"Em uma palavra, O Evangelho de João e sua primeira 
epistola, as Epistolas de Paulo, especialmente Romanos, 
Gálatas, e Efésios, e a Primeira epistola de Pedro são os 
livros que te mostram Cristo e ensinam tudo o que é 
necessário e bom para você saber, ainda que você nunca 
fosse ver ou ouvir nenhum outro livro ou doutrina. Portanto, 
A epistola de Tiago é realmente uma epistola de palha, 
comparados a esses outros livros, pois não tem nada da 
natureza do evangelho nela." (Luther’s Preface to the New 
Testament, publicado em 1522, revisado em 1545, da 
Muhlenberg Press).  
  
O que teria motivado a Lutero ter esse conceito acerca do livro 

escrito pelo meio-irmão do Senhor Jesus Cristo? No entendimento desse 
reformador, Tiago havia abandonado a graça, como condição única de 
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salvação, e enxertado as “obras” nas Santas Escrituras como meio para obtê-
la, em dissonância com os demais escritos bíblicos.  

  
De fato, Lutero não alcançou o real propósito do livro de Tiago, 

oportunidade em que é expresso um amor prático, não teórico, e não, como 
julgou o reformador, um “outro evangelho” da salvação pelas obras (Gálatas 
1:6). Não é possível para aquele alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo permanecer inerte, diante das agruras do mundo, e como bem nos 
lembra Efésios 2:10, “somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus 
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que 
nós as praticássemos”.  

 
A graça, recebida sem a merecermos, nos motiva a externar esse 

incomensurável amor para com os outros de uma forma prática, assim, “se 
um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada 
dia” e você simplesmente lhe deseja a ‘paz de Deus’ e o despede sem 
socorrê-lo(a) nas suas necessidades imediatas, “de que adianta isso?” 
(Tiago 2:15-17). Esse é o ensino de Tiago! 

  
Para bem ilustrar a questão, encontrei um escrito de Hagton, da 

UMBET (www.umbet.org.br), intitulado “Ação Social ou Amor?”, que gostaria 
de compartilhar. Posso? Então segue adiante:  

  

AÇÃO SOCIAL OU AMOR?  
  
 Certa vez deparei-me com uma senhora, com aproximadamente 

60 anos de idade. Ela estava em um ponto de ônibus e era sua nova casa. 
Algumas sacolas e umas duas caixinhas comportavam toda a mudança dela! 
Nos preocupamos com ela e durante o nosso almoço não conseguimos conter o 
desejo de compartilhar com aquela senhora. Fizemos uma marmita e, muito 
animados, descemos bem rapidinho ao encontro dela.  Ela parecia não ter 
uma boa saúde mental, porém demonstrava uma suficiente lucidez. Tão 
suficiente que enquanto ela comia me fez uma pergunta que mexeu muito 
comigo: “Vocês podem me levar para a casa de vocês?”  Eu não soube o que 
responder! Pensei um milhão de motivos, tive medo e fiquei muito 
constrangido em convidá-la a ir para minha casa e simplesmente disse que 
“não dava”.  

  
As razões que me fizeram não convidar aquela mulher até são 

plausíveis, mas me senti, e me sinto até hoje, muito frustrado. Apesar de tê-
la alimentado eu não consegui satisfazê-la na sua necessidade imediata, que 
era o calor de um lar. Durante um bom tempo eu não conseguia nem mesmo 
contar essa história sem que meus olhos se enchessem de lágrimas, pois eu a 
deixei ali naquele ponto de ônibus!   

  
Hoje percebo o valor que uma vida deve representar àquele que 

diz amar a Deus. Eu havia dito para aquela mulher que Jesus a amava e nós 
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também a amávamos. Porém conclui que meu compromisso com aquela vida 
não acabava ali. Uma demonstração de amor é muito mais do que simples 
palavras ou prato de comida. Orei muito por ela! Você ama o seu próximo?  

  
No decorrer da carta aos Tessalonicenses (1ª Tessalonicenses 3:7-

8), o apóstolo Paulo descreve o amor que ele tinha pelas vidas, amor tão 
grande que ele não se economizava. Qual é o grau de comprometimento com 
aqueles que estão ao seu redor? Você se mantém frio diante das dificuldades 
alheias ou você se compadece dos necessitados? Com toda certeza você deve 
conseguir rapidamente listar as “suas” necessidades, mas quantas vezes você 
pelo menos pediu a Deus para que cuidasse daquele seu companheiro? Somos 
testemunhas de muitas aflições, carências, fraquezas, mas o que temos feito 
para ajudar? Não temos estado ocupado demais com nossas próprias vidas?  

  
Será que o nosso conceito do livro de Tiago é o mesmo de 

Lutero? Uma “Epístola de Palha”? Que nesse novo dia possamos expressar o 
amor prático extraído da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. 


