
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DE DEUS 
Tiago 1.16-18 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é ainda estudarmos mais um 
texto do capítulo um da carta de Tiago. Vamos estudar Tiago 1.16-18. 

 
Nesse texto encontramos uma das mais preciosas verdades da 

Palavra de Deus. Essa verdade destaca que Deus é bom, que Deus é a fonte e 
a origem de todas as bênçãos que necessitamos.  

 
Essa verdade colocada por Tiago cresce de importância, pois, ela 

foi escrita para um povo que estava disperso e passava pelas mais duras 
dificuldades. E, em meio a essas dificuldades, aqueles primeiros cristãos 
poderiam culpar a Deus pelas suas quedas, pelos seus deslizes, pelos seus 
pecados.  

 
Por isso mesmo Tiago dá uma ordem clara: ... não vos enganeis 

... (vs. 16). Deus não nos induz à tentação e ao pecado. O pecado é fruto da 
nossa inclinação para o mal, é fruto da nossa natureza caída, é algo que está 
latente, lá dentro, lá no interior do ser humano. 

 
E, para evitar que culpemos a Deus sem razão e assumamos o 

nosso erro, o nosso pecado, Tiago nos apresenta algumas características de 
Deus que merecem a nossa atenção.  

 
Diante disso é claro que precisamos conhecer ainda mais ao nosso 

Deus. Por isso o título para esses versos é: 
 

A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DE DEUS 

 
Tiago 1.16 a 18 
 

INTRODUÇÃO – V.16 

 

16. Portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. 

 
Este texto está em perfeita conexão com a passagem anterior. 

Naquela passagem Tiago, falando sobre os testes, as provações e tentações a 
que todo cristão é submetido, esclarece que incorremos em engano quando 



      

 

culpamos a Deus pelos nossos fracassos, pois Ele não tenta ninguém e não pode 
ser tentado pelo mal. 

 
Neste texto Tiago amplia as verdades sobre Deus conclamando-

nos a não nos enganarmos, mas conhecermos melhor a Deus e Seu caráter. Em 
resumo, como princípio que devemos aplicar às nossas vidas, Tiago nos diz: 

 

TODO CRISTÃO QUE CONHECE A DEUS E O SEU CARÁTER NÃO 
SE ENGANA EM RELAÇÃO A ELE. 

 
Neste texto encontramos três verdades sobre a pessoa de Deus e 

o seu caráter: 
 

TIAGO 1.16-18 (Versão Clássica) TIAGO 1.16-18 (Versão Bíblia Viva) 

16. Não vos enganeis, meus amados 
irmãos.  
 
17. Toda boa dádiva e todo dom 
perfeito são lá do alto, descendo do 
Pai das luzes, em quem não pode 
existir variação ou sombra de 
mudança.  
 
18. Pois, segundo o seu querer, ele 
nos gerou pela palavra da verdade, 
para que fôssemos como que 
primícias das suas criaturas. 

16. Portanto, não se deixem 
enganar, caros irmãos. 
 
17. Mas tudo quanto é bom e perfeito 
nos vem de Deus, o Criador de toda 
luz, e que resplandece para sempre 
sem mudança nem sombra. 
 
18. E foi para Ele um dia feliz quando 
Ele nos eu a nossa vida nova, por 
meio da Verdade da sua Palavra e nos 
tornamos, por assim dizer, os 
primeiros filhos na Sua nova família. 

 
Muito tem, depois de lermos esse texto bíblico tão claro e direto 

sobre Deus podemos refletir sobre essas três características, sobre essas três 
verdades, sobre o nosso Deus: 

 
A 1ª verdade mostra que Deus é a origem do bem – v.17: 
 

TIAGO 1.17 (Versão Clássica) TIAGO 1.17 (Versão Bíblia Viva) 

17. Toda boa dádiva e todo dom 
perfeito são lá do alto, descendo do 
Pai das luzes, em quem não pode 
existir variação ou sombra de 
mudança. 

17. Mas tudo quanto é bom e perfeito 
nos vem de Deus, o Criador de toda 
luz, e que resplandece para sempre 
sem mudança nem sombra. 

 
1. Deus não tenta a ninguém – v.13; 
2. Toda boa dádiva é do alto, descendo do Pai; 
3. Todo Dom perfeito é do alto, descendo do Pai. 
 
Nesta primeira verdade, nós encontramos a seguinte assertiva: 

Deus não tenta ninguém. Este texto se encontra no versículo 13, mencionado 
no programa passado. E isso é uma verdade. O outro lado da moeda, dessa 



      

 

verdade de que Deus não tenta ninguém, é que, na verdade, toda boa dádiva, 
todo o dom perfeito, tudo aquilo que é precioso vem de Deus.  

 
Então, Ele não apenas não tenta ninguém, mas como tudo o que 

é benéfico para nós, suas criaturas, e para nós, seus filhos cristãos, vem do 
Senhor.  

 
Mas, deixe-me novamente trabalhar um pouco com aquela 

questão do versículo 13, “Deus não tenta ninguém, cada um é tentado pela 
sua própria cobiça”. Cada um é tentado segundo aquilo que vai no seu 
interior. E o que vai no interior do ser humano? No ser humano sem Cristo, vai 
aquela atitude de rebeldia, vai aquela atitude de insatisfação, de querer negar 
a Deus como primeiro lugar na sua vida.  

 
E o que é que vai no interior do cristão? Vai, ainda, a velha 

natureza, mas, graças a Deus, vai também a nova natureza, isto é, vai o 
Espírito Santo que está conosco e está no nosso interior nos fazendo ter boas 
motivações, bons ideais, desejando fazer coisas boas. 

 
Entretanto, como o apóstolo Paulo afirmou, “aquilo que eu 

quero fazer isso eu não consigo fazer”, se nós estivermos sozinhos nessa 
caminhada, nesta luta, nós não conseguiremos produzir aquilo que Deus quer 
produzir na nossa vida, isto é, uma vida para a glória dEle, edificação dos meus 
irmãos e proclamação do Seu Evangelho. 

 
Mas, graças a Deus, quando eu me deixo encher pelo Espírito 

Santo, então eu tenho condições de fazer aquilo que Ele coloca como alvo 
para minha vida.  

 
Portanto, Deus não tenta ninguém, Deus inclusive nos dá as 

coisas boas que nós necessitamos, toda boa dádiva é do alto, todo dom 
perfeito é do alto, descendo de quem? Do Pai, descendo do Pai das Luzes, 
descendo de Deus. 

 
E qual é a grande bênção que Deus nos dá? Deus nos dá o Espírito 

Santo, Deus nos dá a capacidade de termos uma nova natureza. Em 2ª Pedro 
1:4, encontramos: 

 

4. E por esse mesmo grandioso poder Ele 
nos concedeu todas as outras ricas e 
maravilhosas bênçãos que nos 
prometera; por exemplo, a promessa de 
nos salvar da imoralidade e da podridão 
que nos rodeiam, e de dar-nos da sua 
própria natureza. 

 
Porque habita em nós o Espírito Santo, temos a condição de ter 

uma nova natureza, temos um novo desejo em nosso interior. Nesta luta, neste 
tensão, nesta dinâmica, temos que dar cada vez mais espaço ao Espírito Santo, 
temos que reagir positivamente aos testes, dependendo de Deus para que, 



      

 

então, possamos experimentar toda boa dádiva, todo o dom perfeito, tudo 
aquilo de bom, aqueles presentes graciosos que o Senhor tem nos dado.  

 
As Suas mui grandes e preciosas promessas que nos fazem viver 

uma vida cristã vitoriosa.  
 
Mas temos uma segunda verdade sobre o nosso Deus. 
 
A 2ª verdade mostra que Deus é imutável – v.17: 
 

TIAGO 1.17 (Versão Clássica) TIAGO 1.17 (Versão Bíblia Viva) 

17. Toda boa dádiva e todo dom 
perfeito são lá do alto, descendo do 
Pai das luzes, em quem não pode 
existir variação ou sombra de 
mudança. 

17. Mas tudo quanto é bom e perfeito 
nos vem de Deus, o Criador de toda 
luz, e que resplandece para sempre 
sem mudança nem sombra. 

 
1. Deus é o Pai das luzes – (Deus não pode ser tentado); 
2. Em Deus não existe variação – Nm 23.19; 
3. Em Deus não há sombra de mudanças. 
 
Ele é o Pai das Luzes, por quê? Porque Ele não pode ser tentado, 

Ele é a verdadeira luz. Jesus, quando estava aqui conosco, nos disse que Ele 
era a luz do mundo, e quem andasse com Ele não andaria em trevas. Portanto, 
Deus é luz, e nos permite andar também na luz. 

 
E Ele é imutável, e essa luz ilumina todo o homem, essa luz é a 

Sua Palavra que nos dá as condições para vivermos com tranquilidade, de uma 
maneira que Lhe agrada.  

 
A Palavra de Deus, nós já mencionamos este Salmo nos programas 

passados, nos diz claramente: 
 

 105. A tua palavra é uma lâmpada que 
ilumina o caminho por onde eu ando. 
Ela me ajuda a não tropeçar! 

 
Deus sendo o Pai das Luzes, é Aquele que nos ilumina, Aquele 

que nos dá a direção certa para sermos a pessoa que Ele almeja. 
 
Mas temos uma outra verdade com relação ainda a Deus ser 

imutável, isso é, em Deus não há variação, em Deus não existe mudança. Você 
deve se lembrar de um texto, lá do Antigo Testamento, que assim expressou: 

 

 19. Deus não é homem, pois não 
mente, nem se arrepende como todo 
ser humano. Ele faz o que promete, e 
cumpre o que diz. Números 23.19 

 



      

 

Essa é uma verdade muito interessante, essa é uma verdade 
muito estimulante, Aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir, e o que Ele tem 
prometido para nós é que tenhamos uma vida eterna, quando recebemos o 
Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Temos já a vida eterna quando 
ouvimos as suas palavras, e dAquele a quem Ele enviou. E quando cremos nesta 
verdade, não existe variação, não há sombra de mudanças naquilo que Deus 
prometeu. 

 
Ele prometeu, Ele vai cumprir. Esta é uma maravilhosa verdade, 

sabe por quê? Porque Deus é imutável. Essa é uma grande verdade que Tiago 
nos apresenta, Deus não se arrepende daquilo que Ele tinha planejado. Deus 
não é volúvel, como o ser humano.  

 
O Senhor tem nos dado condições de andar com Ele com 

segurança. Você está seguro em Cristo? Pode estar seguro, porque Ele é a 
verdade, nEle está a verdade. 

 
Mas temos uma outra verdade ainda, que está no versículo 18. 
 
A 3ª verdade mostra que Deus é soberano – v. 18: 
 

TIAGO 1.18 (Versão Clássica) TIAGO 1.18 (Versão Bíblia Viva) 

18. Pois, segundo o seu querer, ele 
nos gerou pela palavra da verdade, 
para que fôssemos como que 
primícias das suas criaturas. 

18. E foi para Ele um dia feliz quando 
Ele nos eu a nossa vida nova, por 
meio da Verdade da sua Palavra e nos 
tornamos, por assim dizer, os 
primeiros filhos na Sua nova família. 

 
1. Deus faz tudo acontecer segundo o Seu querer – Fl 2.13; 
2. Deus nos gerou pela Palavra da Verdade – 1ª Pe 1. 23; 
3. Deus nos quer como primícias das suas criaturas – 1ª Co 15. 20-

23. 
 
Nós temos aqui três afirmações para confirmar a soberania de 

Deus, isto é, Deus faz tudo acontecer segundo o seu querer, conforme 
podemos ler em Filipenses 2.13: 

 

13. Porque Deus - está operando em 
vocês, ajudando-os a desejar 
obedecer-Lhe, e depois ajudando-os a 
fazer aquilo que Ele quer. Filipenses 
2.13 

 
Deus nos gerou pela Sua Palavra e a Sua Palavra é uma palavra 

de VERDADE, conforme 1ª Pedro 1.23: 
 

23. Porque vocês têm uma nova vida. 
Ela não foi transmitida a vocês por 
seus pais, pois a vida que eles lhes 



      

 

deram se desvanecerá. Esta vida nova 
durará para sempre, pois provém de 
Cristo, a Mensagem sempre viva de 
Deus aos homens. 1ª Pedro 1.23 

 
Deus nos quer como primícias das suas criaturas, conforme vemos 

em 1ª Coríntios 15.20-23: 
 

 

20. Mas o fato é que Cristo realmente 
ressuscitou dentre os mortos, e 
tornou-se o primeiro entre milhões 
que algum dia voltarão novamente à 
vida. 
 
21. A morte veio ao mundo por causa 
do que um homem (Adão) fez, e é 
devido àquilo que este outro homem 
(Cristo) fez que agora existe a 
ressurreição dos mortos. 
 
22. Todo mundo morre, porque todos 
nós somos parentes de Adão, membros 
de sua raça pecadora e, onde quer que 
haja pecado, o resultado é a morte. 
Contudo, todos quantos são parentes 
de Cristo novamente ressuscitarão. 
 
23. Cada um, entretanto, por sua vez: 
Cristo levantou-se primeiro; depois, 
quando Cristo voltar, todo o seu povo 
viverá de novo. 1ª Coríntios 15.20-23 

 
Então, querido amigo, o que eu estou sugerindo a você é que 

fique bem atento para entender essa questão da soberania de Deus. 
 
Nós temos uma palavra do apóstolo Paulo, em Filipenses, uma 

palavra de Pedro, em sua primeira carta, e uma outra palavra de Paulo escrita 
para a igreja de Corinto. 

 
Muito bem, Deus faz tudo acontecer segundo o seu querer. Nesse 

texto de Filipenses, Paulo diz que o Senhor opera em nós tanto o querer como 
o realizar, isto é, na soberania de Deus, Ele nos dá capacitação para querermos 
obedecer a Ele, mas também nos dá capacitação para realizarmos a Sua 
vontade. E a vontade de Deus é que tenhamos vidas dignas, no nome que 
carregamos.  

 
Querido amigo, você carrega o nome de cristão, portanto você 

deve viver como um cristão. Deus faz tudo acontecer segundo o seu querer, 



      

 

segundo texto de Filipenses que nós transcrevemos, mas é Pedro, no capítulo 
1, da sua primeira carta, que diz que Ele nos gerou pela palavra da verdade, 
e essa é uma verdade também mencionada por Tiago. Isso tem uma implicação 
direta para nós, Deus nos gerou pela palavra da verdade demonstrando que 
Ele é soberano, que nós estamos submissos a Ele ou, pelo menos, que nós 
deveríamos estar submissos a Ele.  

 
Diante de um Soberano, que é submisso não afirma “NÃO 

SENHOR”; só pode dizer: “SIM, SENHOR”. Mas, querido amigo, reconheça 
comigo, quantas e quantas vezes nós estamos dizendo para Deus: “NÃO, 
SENHOR”. Dizemos assim através de palavras, através de ações, omissões, de 
reações, através da negligência aos princípios bíblicos, nós estamos dizendo: 
“NÃO, SENHOR!”. 

 
E aí, surge a pergunta: Afinal de contas, quem é soberano neste 

caso? Deus é quem tem sido soberano na sua vida? Ou você é que tem assumido 
esse papel? Ah, querido amigo, nós temos ouvido pregações ultimamente em 
que Deus perdeu completamente a soberania, mas essa não é a verdade da 
Palavra de Deus. A Palavra de Deus mostra que Deus é soberano, e Ele nos 
gerou por causa do seu amor; é por essa razão que nós temos a possibilidade 
de sermos chamados de seus filhos.  

 
Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele quer, 

então, que agora, sendo uma pessoa da Sua família, sendo um filho Seu, tendo 
uma nova característica de vida, tendo uma nova personalidade, habitando 
em você o Seu Espírito, o Espírito de Deus, que tenhamos uma vida de 
submissão a Ele.  

 
Ele é um DEUS SOBERANO!  
 
Mas em Coríntios Paulo nos diz também, que Deus nos quer como 

primícias das suas criaturas. Ele quer que você esteja junto ao Seu coração, 
Ele quer você intimamente ligado a Ele, dependendo dEle, porque Ele é um 
Deus soberano.  

 
Graças ao nosso bom Deus por essas três verdades que nós temos 

em relação ao Senhor. Ao invés de nos tentar para o mal, Ele é a origem de 
todo o bem, Ele é um Deus imutável, e Ele é um Deus soberano. 

 
Eu quero concluir vislumbrando, novamente, o versículo 16.  
 

CONCLUSÃO – V.16 

 

16. Portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. 

 
As perguntas que eu faço a você é: 
 

✓ Você conhece a Deus? Você está enganado ou está certo 
sobre Deus? 



      

 

 
✓ Como você conhece Deus? Intelectualmente ou 

experimentalmente? 
 
Seja grato a Deus por quem Ele é, por Suas bondosas dádivas e 

pela salvação que Ele nos concedeu pela Sua Palavra! 
 
Até o próximo programa. 

 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-importancia-do-conhecimento-de-deus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/a-importancia-do-conhecimento-de-deus/

