
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

ENSINAMENTOS SOBRE OS TESTES DA VIDA CRISTÃ 
Tiago 1.1-8 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje iniciamos o estudo do texto da carta de 
Tiago. Vamos estudar Tiago 1.1-8. 

 
Ao iniciarmos os nossos estudos, é bom lembrarmos que os 

destinatários dessa carta, os cristãos para quem Tiago escreveu, 
provavelmente estavam sofrendo duras provas e perseguições.  

 
Estavam dispersos, enfrentando as dificuldades por confessarem 

Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. 
 
Por essa razão Tiago escreveu, para animar, para encorajar, para 

fortalecer e preparar os crentes em Cristo para vencerem os testes, 
apropriando-se da sabedoria de Deus. 

 
Dentre as questões mais interessantes dessa carta está a questão 

da relação entre fé e obras. 
 
Como dissemos anteriormente o livro de Tiago é muito prático. 

Em seu livro, Tiago traz a experiência de fé aplicada ao dia a dia da nossa 
vida. 

Em várias situações é necessário exercitarmos a nossa fé. 
 
E, por todo o livro encontramos situações em que devemos 

enfrentá-las com fé: 
 
1. Fé diante das provações (Tiago 1:4); 
2. Fé diante das necessidades das pessoas (Tiago 2:8); 
3. Fé para controlar a língua (Tiago 3:2); 
4. Fé para lidar com conflitos relacionais (Tiago 4:1); 
5. Fé para lidar com pressões e doenças (Tiago 5:1-17). 
 
A fé que Tiago ensina é a expressão de uma confiança de que o 

que Deus diz deve ser seguido. É a expressão de que sendo eu um discípulo do 
Senhor Jesus se eu fizer o que Ele diz, eu obterei bons resultados. Por isso, 
vamos encontrar nesse texto: 

 

ENSINAMENTOS SOBRE OS TESTES NA VIDA CRISTÃ 



      

 

 
Tiago 1.1-8 
 

TIAGO 1.1-8 (Versão Clássica) TIAGO 1.1-8 (Versão Bíblia Viva) 

1. Tiago, servo de Deus e do Senhor 
Jesus Cristo, às doze tribos que se 
encontram na Dispersão, saudações.  
 
2. Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 
provações,  
 
3. sabendo que a provação da vossa 
fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança.  
 
4. Ora, a perseverança deve ter ação 
completa, para que sejais perfeitos e 
íntegros, em nada deficientes.  
 
5. Se, porém, algum de vós necessita 
de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá liberalmente e nada lhes 
impropera; e ser-lhe-á concedida.  
 
6. Peça-a, porém, com fé, em nada 
duvidando; pois o que dúvida é 
semelhante à onda do mar, impelida 
e agitada pelo vento.  
 
7. Não suponha esse homem que 
alcançará do Senhor alguma coisa;  
 
8. homem de ânimo dobre, 
inconstante em todos os seus 
caminhos. 

1. De: Tiago, um servo de Deus e do 
Senhor Jesus Cristo. Para: Os cristãos 
judeus espalhados por toda parte. 
Saudações! 
 
2. Queridos irmãos, a vida de vocês 
está cheia de dificuldades e de 
tentações? Então, sintam-se felizes, 
 
3. porque quando o caminho é 
áspero, a perseverança de vocês tem 
uma oportunidade de crescer. 
 
4. Portanto, deixem-na crescer, e 
não procurem desviar-se dos seus 
problemas. Porque quando a 
perseverança de vocês estiver afinal 
plenamente crescida, vocês estarão 
preparados para qualquer coisa, e 
serão fortes de caráter, íntegros e 
perfeitos. 
 
5. Se quiserem saber o que Deus quer 
que vocês façam, perguntem-Lhe, e 
Ele alegremente lhes dirá, pois está 
sempre pronto a dar uma farta 
provisão de sabedoria a todos os que 
Lhe pedem; Ele não se ofenderá com 
isso. 
 
6. Mas, quando Lhe perguntarem, 
estejam certos de que vocês 
realmente esperam que Ele lhes 
diga, pois uma mente duvidosa é tão 
inconstante como uma onda do mar 
que é empurrada e agitada pelo 
vento, 
 
7. Portanto, se vocês não pedirem 
com fé, não esperem que o Senhor 
lhes dê nenhuma resposta concreta. 
 
8. E cada decisão que vocês tomarem 
assim, será insegura, na medida em 



      

 

TIAGO 1.1-8 (Versão Clássica) TIAGO 1.1-8 (Versão Bíblia Viva) 

que vocês se voltam ora para um 
lado, ora para o outro. 

 

INTRODUÇÃO 

 
Ao se estudar esta importante carta neo-testamentária, percebe-

se que o propósito do autor é demonstrar que a religião verdadeira – o 
cristianismo que agrada o coração do Senhor – é constituído de uma fé 
operante.  

 
Percebe-se que Tiago deu grande importância às obras, como 

resultados da fé. Podemos alistar cinco resultados da vida de fé: 
 

✓ Diante de provações, A FÉ ME LEVA A TER UMA ATITUDE 
DE GRATIDÃO; 

✓ Diante de pessoas diferentes de mim, A FÉ ME FAZ UMA 
PESSOA SENSÍVEL; 

✓ Diante da vontade de fazer fofoca, A FÉ CONTROLA MINHA 
LÍNGUA; 

✓ Diante dos conflitos relacionais, A FÉ ME FAZ UM 
PACIFICADOR; 

✓ Diante das pressões e doenças, A FÉ ME FAZ UMA PESSOA 
DE ORAÇÃO. 

 
Mas, uma das maneiras de termos uma fé genuína, forte, e 

firmada no Senhor é ter a nossa fé aprovada, depois de ser submetida aos 
testes que o Senhor mesmo permite que passemos, visando nossa aprovação. 

 
Conforme Paulo disse em 1ª Coríntios 10.13, Deus mesmo nos dá 

o escape diante dos testes. Neste texto de Tiago aprendemos que: 
 

DEUS USA OS TESTES CIRCUNSTANCIAIS PARA FORTALECER A 
FÉ DO VERDADEIRO CRISTÃO. 

 
Nestes versículos iniciais de Tiago encontramos três 

ensinamentos sobre os testes na vida cristã: 
 
O 1º ensinamento refere-se aos testes, vs.2: 
 
 

TIAGO 1.1-8 (Versão Clássica) TIAGO 1.1-8 (Versão Bíblia Viva) 

2. Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 
provações,  

2. Queridos irmãos, a vida de vocês 
está cheia de dificuldades e de 
tentações? Então, sintam-se felizes, 

 



      

 

1. Definindo o termo – dokimazo – experimentar, testar, colocar 
à prova, 

2. Definindo o termo – peirazo – experimentar, testar, colocar à 
prova, 

3. Confirmação – devemos saber, o cristão deve conhecer como 
Deus atua em sua vida para forjar nele o caráter de Cristo. 

4. Quantidade das provações – são variadas, são circunstanciais, 
todos os eventos em que estamos envolvidos podem ser um 
teste para a nossa fé. 

5. O propósito dos testes – Provação da fé. Se a vida cristã é uma 
vida de fé, temos que ter uma fé amadurecida para nos 
apresentarmos sempre bem, diante do Senhor. 

 
O 2º ensinamento refere-se aos benefícios dos testes, vs. 3-4: 
 

TIAGO 1.3-4 (Versão Clássica) TIAGO 1.3-4 (Versão Bíblia Viva) 

3. sabendo que a provação da vossa 
fé, uma vez confirmada, produz 
perseverança.  
 
4. Ora, a perseverança deve ter ação 
completa, para que sejais perfeitos e 
íntegros, em nada deficientes. 
 

3. porque quando o caminho é 
áspero, a perseverança de vocês tem 
uma oportunidade de crescer. 
 
4. Portanto, deixem-na crescer, e 
não procurem desviar-se dos seus 
problemas. Porque quando a 
perseverança de vocês estiver afinal 
plenamente crescida, vocês estarão 
preparados para qualquer coisa, e 
serão fortes de caráter, íntegros e 
perfeitos. 

 
1. Perseverança, vs. 3 – paciência; 
2. Perfeição, vs. 4 – maturidade; 
3. Integridade, vs. 4 – vida correta, vida; 
4. Sem deficiência, vs. 4 – completa, sem ter falta de algo; 
5. Fé aprovada, vs. 4 – fé sólida, não vacilante, fé que olha para 

Jesus, o autor e consumador da nossa fé (Hb 12.2). 
 
O 3º ensinamento refere-se às maneiras corretas de enfrentar 

os testes, vs. 5-8: 
 
 

TIAGO 1.5-8 (Versão Clássica) TIAGO 1.5-8 (Versão Bíblia Viva) 

5. Se, porém, algum de vós necessita 
de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá liberalmente e nada lhes 
impropera; e ser-lhe-á concedida.  
 

5. Se quiserem saber o que Deus quer 
que vocês façam, perguntem-Lhe, e 
Ele alegremente lhes dirá, pois está 
sempre pronto a dar uma farta 
provisão de sabedoria a todos os que 
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6. Peça-a, porém, com fé, em nada 
duvidando; pois o que dúvida é 
semelhante à onda do mar, impelida 
e agitada pelo vento.  
 
7. Não suponha esse homem que 
alcançará do Senhor alguma coisa;  
 
8. homem de ânimo dobre, 
inconstante em todos os seus 
caminhos. 

Lhe pedem; Ele não se ofenderá com 
isso. 
 
6. Mas, quando Lhe perguntarem, 
estejam certos de que vocês 
realmente esperam que Ele lhes 
diga, pois uma mente duvidosa é tão 
inconstante como uma onda do mar 
que é empurrada e agitada pelo 
vento, 
 
7. Portanto, se vocês não pedirem 
com fé, não esperem que o Senhor 
lhes dê nenhuma resposta concreta. 
 
8. E cada decisão que vocês tomarem 
assim, será insegura, na medida em 
que vocês se voltam ora para um 
lado, ora para o outro. 

 
1. Com toda a alegria, vs. 2 – tende por motivo ... é uma ordem, 

é um imperativo; 
2. Buscando sabedoria em Deus, vs. 5 – sabedoria para 

entendermos não o porquê, mas para que: para nos tornar 
maduros; 

3. Buscando a sabedoria com fé, vs.6 – buscar sabendo que Deus 
concede livremente, liberalmente, ele é a fonte de toda 
sabedoria, que é o temor a Deus (Pv 1.7); 

4. Buscando sabedoria sem duvidar, vs. 6-7 – a fé é o oposto da 
dúvida, se duvidamos não somos atendidos. ...ajuda-me na 
minha falta de fé...; 

5. Buscando sabedoria com constância, vs. 8 – Se queremos 
entender o processo de Deus conosco devemos ser constantes, 
nessa procura; devemos nos empenhar para entender como 
Deus atua em nós e por nós. 

 

CONCLUSÃO 

 
1. O objetivo de Deus é ver nossa fé confirmada, amadurecida; 
2. Deus nos concede o recurso da oração, ela é o canal para 

podermos conversar com Deus; 
3. Deus quer nos abençoar, ele sempre quer o melhor para nós; 
4. Deus deseja a nossa aprovação, enquanto o inimigo quer que 

você caia; 
5. Você está disposto a deixar Deus torná-lo semelhante a 

Cristo? 
 



      

 

Que o Senhor Deus te abençoe, e solidifique a sua fé. Submeta-
se a Ele, pois ele tem sempre o melhor para nós.  

 
Um abraço. Até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/ensinamentos-sobre-os-testes-da-vida-
crista/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/ensinamentos-sobre-os-testes-da-vida-crista/
https://www.transmundial.com.br/podcasts/ensinamentos-sobre-os-testes-da-vida-crista/

