
      

 

 
 

 

 
 
 
 

 

AS BÊNÇÃOS DOS AMIGOS DE DEUS 
Tiago 4.1-6 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves. 
 

Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciarmos o estudo do 
capítulo quatro de Tiago. 

 
Vamos dividir esse capítulo bem prático em quatro porções e o 

texto sobre o qual vamos estudar hoje é Tiago 4.1-6.  
 
Quando lemos, mesmo que superficialmente, esses versos é 

possível percebermos que o tema desses versos nos leva a refletir sobre a 
origem dos conflitos e os próprios conflitos espirituais que enfrentamos em 
nosso desenvolvimento da vida cristã, conflitos esses que impedem Deus de 
responder as nossas orações, impedem Deus de nos abençoar como é a sua 
vontade. 

 
Quando entendemos ser esse o tema e olhamos para o Novo 

Testamento, e, de um modo específico, para as cartas apostólicas, que são 
orientações para as igrejas, lembramos da carta de Paulo aos gálatas, que 
trata exatamente sobre essas verdades. 

 
A carta de Paulo aos gálatas ataca com força a doutrina falsa que 

alguns cristãos judeus estavam ensinando, pela qual tentavam obrigar os 
cristãos a obedecer à lei que Deus havia dado aos israelitas, no Antigo 
Testamento.  

 
Ele demonstra efetivamente que nossa justificação é pela fé em 

Cristo, e não pelas obras de obediência à lei de Moisés. 
 
Os primeiros quatro capítulos do livro apresentam e defendem 

seus argumentos para mostrar que não somos escravos sob a velha lei, mas 
livres em Cristo.  

 
Em Gálatas 5:1, ele faz este forte apelo: para a liberdade foi 

que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais, de 
novo, a jugo de escravidão. 

 
Paulo faz, então, uma transição dos argumentos doutrinários 

contra este erro de alguns irmãos judeus, para os argumentos práticos que 
todos podemos e devemos aplicar em nossas vidas. Pondo de lado a lei do 



      

 

Antigo Testamento, ele continua dizendo: Porque vós, irmãos, fostes 
chamados à liberdade; porém não useis da liberdade para dar ocasião à 
carne; sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor (Gálatas 5:13).  

 
Este contraste entre nossa liberdade em Cristo e a escravidão à 

carne é desenvolvido nos versículos finais do capítulo 5, onde ele mostra que 
devemos andar no Espírito recusando-nos a satisfazer os desejos pecaminosos 
de nossa carne.  

 
Ele nos diz que estamos em uma batalha espiritual e que só 

através do Espírito Santo podemos vencer, só vivendo plenos do Espírito Santo 
experimentaremos as bênçãos de Deus e teremos nossas orações respondidas. 
Para ajudar-nos a ser abençoados, ele enumera as obras da carne e coloca-as 
em contraste direto com o fruto do Espírito. 

 
Só o Espírito Santo pode nos ajudar a vencer o inimigo, os desejos 

carnais, as disputas com os irmãos, as quebras dos relacionamentos, enfim, 
tudo aquilo que impede Deus de nos abençoar e responder nossas orações. 

 
Quando não dependemos do Espírito Santo as nossas orações não 

são respondidas e, por isso mesmo é que Tiago nos dirige o desafio dos 
versículos 2-4: Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e nada podeis 
obter; viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis; 
(3) pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos 
prazeres. (4) Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga 
de Deus? 

 
Queremos experimentar as bênçãos de Deus? Queremos ter 

nossas orações respondidas? Precisamos de atentar para as orientações que 
Tiago nos dá nesse texto. 

 
Quando examinamos mais detalhadamente o texto, o título que 

melhor o expressa é: 
 

AS BÊNÇÃOS DOS AMIGOS DE DEUS 

 
Tiago 4.1 a 10 
 

INTRODUÇÃO 

 
Todo cristão deseja a bênção de Deus sobre a sua vida e seu 

ministério, mas é inegável que as Escrituras demonstram que em hipótese 
alguma Deus abençoa aqueles que têm motivos impuros. Isaías foi claro em 
nos alertar: ... as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso 
Deus; e os seus pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não 
ouça. Tiago, neste texto, também se expressa, instruindo-nos sobre como 
obter as bênçãos de Deus, como ter nossas orações respondidas.  

 
Em resumo, este texto afirma: 



      

 

 

AS BÊNÇÃOS DE DEUS SOMENTE SERÃO EXPERIMENTADAS 
PELOS CRISTÃOS QUE SÃO “AMIGOS DE DEUS”. 

 
Neste texto encontramos três verdades sobre as bênçãos de Deus 

que são experimentadas pelos “amigos de Deus”. 
 
A 1ª verdade demonstra que a busca egoísta impede as 

bênçãos de Deus em nossas vidas, vs.1-3: 
 

TIAGO 4.1-3 
(Versão Clássica) 

TIAGO 4.1-3 
(Versão Bíblia Viva) 

1. De onde procedem guerras e 
contendas que há entre vós? De 
onde, senão dos prazeres que 
militam na vossa carne?  
 
2. Cobiçais e nada tendes; matais, e 
invejais, e nada podeis obter; viveis 
a lutar e a fazer guerras. Nada 
tendes, porque não pedis;  
 
3. pedis e não recebeis, porque pedis 
mal, para esbanjardes em vossos 
prazeres. 

1. O QUE está causando as discussões 
e as lutas entre vocês? Não é porque 
existe um exército inteiro de maus 
desejos dentro de vocês? 

2. Vocês querem o que não possuem, 
a tal ponto que matam para 
consegui-lo. Desejam o que os outros 
têm, e não podem adquirir, portanto 
começam a lutar para tomar deles. E 
contudo, a razão pela qual vocês não 
têm o que desejam é que não pedem 
a Deus. 

3. E mesmo quando pedem, não 
recebem, porque o objetivo de vocês 
está todo errado - vocês só querem o 
que dará prazer a vocês. 

 
A busca egoísta caracteriza-se: 
 
1. Prazeres carnais, v.1 
2. Cobiça, v.2 
3. Morte, v.2 
4. Inveja, v.2 
5. Lutas e contendas, v.2 
6. Não pedir (orgulho), v.3 
7. Pedir mal (com motivações incorretas), v.3 
 
A 2ª verdade demonstra que Deus dando-nos o Seu Espírito 

Santo, manifesta o seu zelo por nós – v.4 a 6: 
 

TIAGO 4.4-6 
(Versão Clássica) 

TIAGO 4.4-6 
(Versão Bíblia Viva) 

4. Infiéis, não compreendeis que a 
amizade do mundo é inimiga de 
Deus? Aquele, pois, que quiser ser 

4. Vocês são semelhantes a uma 
esposa infiel que ama os inimigos do 
marido. Vocês não percebem que 



      

 

TIAGO 4.4-6 
(Versão Clássica) 

TIAGO 4.4-6 
(Versão Bíblia Viva) 

amigo do mundo constitui-se inimigo 
de Deus.  
 
5. Ou supondes que em vão afirma a 
Escritura: É com ciúme que por nós 
anseia o Espírito, que ele fez habitar 
em nós?  
 
6. Antes, ele dá maior graça; pelo 
que diz: Deus resiste aos soberbos, 
mas dá graça aos humildes. 

fazer amigos entre os inimigos de 
Deus - os prazeres pecaminosos deste 
mundo - torna vocês inimigos de 
Deus? Eu volto a dizer que se o 
objetivo de vocês é desfrutar o 
prazer pecaminoso do mundo 
perdido, vocês não podem ser 
também amigos de Deus. 

5. Ou que acham vocês que as 
Escrituras querem dizer quando 
afirmam que o Espírito Santo, que 
Deus pôs em nós, vigia sobre nós com 
terno ciúme? 

6. Mas Ele nos dá cada vez mais 
forças para resistir a todos esses 
maus desejos. Como dizem as 
Escrituras, Deus dá força ao humilde, 
mas Se opõe ao orgulhoso e ao 
arrogante. 

 
O zelo divino, o seu desejo de nos abençoar e nos responder é 

demonstrado através: 
 
1. Deus rejeita a infidelidade, v.4 
2. Deus rejeita os que são amigos do mundo, v.4 
3. Deus quer ser nosso amigo, v.5 
4. Deus tem ciúme do seu povo, v.5 
5. Deus faz o Espírito Santo habitar em nós, v.5 
6. Deus resiste aos soberbos, v.6 
7. Deus concede graça aos humildes, v.6 - Deus responde as 

orações dos submissos. 
 
A 3ª verdade demonstra que existem condições para obtermos 

as bênçãos de Deus, vs. 1-3, 6: 
 

TIAGO 4.1-3, 6 
(Versão Clássica) 

TIAGO 4.1-3, 6 
(Versão Bíblia Viva) 

1. De onde procedem guerras e 
contendas que há entre vós? De 
onde, senão dos prazeres que 
militam na vossa carne?  
 
2. Cobiçais e nada tendes; matais, e 
invejais, e nada podeis obter; viveis 
a lutar e a fazer guerras. Nada 
tendes, porque não pedis;  

1. O QUE está causando as discussões 
e as lutas entre vocês? Não é porque 
existe um exército inteiro de maus 
desejos dentro de vocês? 

2. Vocês querem o que não possuem, 
a tal ponto que matam para 
consegui-lo. Desejam o que os outros 
têm, e não podem adquirir, portanto 



      

 

TIAGO 4.1-3, 6 
(Versão Clássica) 

TIAGO 4.1-3, 6 
(Versão Bíblia Viva) 

 
3. pedis e não recebeis, porque pedis 
mal, para esbanjardes em vossos 
prazeres. 
 
6. Antes, ele dá maior graça; pelo 
que diz: Deus resiste aos soberbos, 
mas dá graça aos humildes. 

começam a lutar para tomar deles. E 
contudo, a razão pela qual vocês não 
têm o que desejam é que não pedem 
a Deus. 

3. E mesmo quando pedem, não 
recebem, porque o objetivo de vocês 
está todo errado - vocês só querem o 
que dará prazer a vocês. 

6. Mas Ele nos dá cada vez mais 
forças para resistir a todos esses 
maus desejos. Como dizem as 
Escrituras, Deus dá força ao humilde, 
mas Se opõe ao orgulhoso e ao 
arrogante. 

 
Quais as condições para obtermos as bênçãos de Deus? 
 
1. Devemos nos questionar qual a origem dos conflitos internos, 

vs. 1 
2. Devemos nos questionar qual a origem dos conflitos externos, 

vs. 1 
3. Devemos reconhecer que ainda habita em nós a velha 

natureza, isto é, a carne, vs. 2 
4. Devemos reconhecer que a velha natureza quer a satisfação 

dos seus desejos, vs. 2 
5. Devemos perceber que através da velha maneira de viver não 

temos nada, vs. 2 
6. Devemos perceber que através da velha maneira de viver não 

recebemos nada, vs. 3 - As nossas orações não serão atendidas 
se continuarmos vivendo como antes. 

7. Devemos saber que só através da dependência em Deus 
obteremos suas bênçãos, vs. 6 - A bênção de termos nossas 
orações respondidas implica em deixarmos o passado. 

 

CONCLUSÃO 

 
Querido amigo, ao concluirmos o nosso estudo temos que voltar 

novamente ao livro de Paulo escrito aos gálatas, ainda no capítulo cinco.  
 
Ali o apóstolo nos mostra várias tendências carnais como os 

pecados de impureza sexual, os pecados de impureza espiritual e religiosa, os 
pecados que demonstram falta de autodomínio e tantas outras coisas 
semelhantes a estas (conf. Gl 5.23), que tentam nos afastar de Deus, impedem 
que ele responda nossas orações e impedem as suas bênçãos sobre nós.  

 



      

 

Mas, especificamente, Paulo também menciona os pecados na 
área dos relacionamentos. 

 
Nessa área tão importante da vida cristã as obras da carne 

incluem sete itens que se referem a conflitos e divisões entre pessoas, por 
causa de atitudes egoístas e pecaminosas, que destroem as relações pessoais.  

 
Estes pecados têm destruído muitas amizades, famílias e igrejas, 

e têm que ser vencidos pela vida e pelo andar no Espírito Santo para que 
tenhamos as bênçãos de Deus e suas respostas às nossas orações.  

 
As obras carnais, os desejos carnais que impedem que Deus nos 

abençoe e responda nossas orações são alistados: 
 
1) Inimizades - é uma palavra comum para descrever a separação 

entre inimigos. É a mesma palavra que Paulo usou em outro lugar para falar 
da separação de Deus (Romanos 8:7), ou a divisão entre os judeus e os gentios 
que foi removida pelo sacrifício de Cristo (Efésios 2:14-16). Os cristãos têm 
que amar seus inimigos, e não podem imitar o ódio do mundo (Mateus 5:43-
48). 

 
2) Porfias - são o comportamento que resulta da atitude de 

inimizade. Esta palavra descreve debates, disputas e lutas que 
frequentemente ocorrem quando pessoas estão preocupadas, de modo 
egoísta, em proteger seus próprios interesses. 

 
3) Ciúmes - é uma palavra que fala do medo de perder alguma 

coisa, que leva a conflitos com outros e até mesmo a ressentimento e ódio 
contra outras pessoas. Ciúmes pode ser mencionado com Invejas pois os dois 
são similares. Os ciúmes resultam do temor de perder algo que alguém já tem; 
as invejas são o ódio e o ressentimento que uma pessoa sente quando outros 
prosperam. 

 
4) Iras - é uma palavra forte que descreve a fúria e o impulso 

violento contra coisas ou pessoas que nos ofendem. É, frequentemente, vista 
na tendência de pessoas a reagirem quando se sentem lesadas. Em contraste, 
Paulo disse que não temos que procurar vingança, mas devemos deixar a Deus 
o exercício da justiça (Romanos 12:19- 21). 

 
5) Discórdias - descrevem as dissensões que resultam de 

ambições egoístas. É uma palavra política que descreve a campanha partidária 
pela honra e posição. Tal política não tem lugar entre os servos de Cristo. 
Paulo disse que a solução para tais conflitos é imitar a atitude altruísta e 
sacrificial de Cristo (Filipenses 2:1-8). 

 
6) Dissensões - descrevem as divisões que resultam quando as 

pessoas satisfazem seus próprios desejos em vez de buscar agradar ao Senhor. 
Para evitá-las, precisamos basear nossa unidade na palavra de Deus (1 
Coríntios 1:10) e no exemplo que Jesus nos deu (João 17:20-23). 

 



      

 

7) Facções - são seitas ou partidos. Os primeiros três capítulos de 
1 Coríntios mostram que tais seitas não deveriam existir na igreja do Senhor. 
Não devemos seguir as várias doutrinas humanas que dividem o mundo 
religioso, mas devemos nos unir a Cristo e com aqueles que o seguem 
fielmente. 

 
Desejamos as bênçãos de Deus em nossas vidas? Desejamos a sua 

resposta às nossas orações? Queremos a amizade de Deus? Tiago nos orientou 
claramente sobre o nosso procedimento.  

 
Diante disso resta-nos tomar uma decisão. Obedecer ou não a 

Palavra de Deus. 
 
Que o Senhor te abençoe nessa decisão. Um abraço. Até o 

próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/as-bencaos-dos-amigos-de-deus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/as-bencaos-dos-amigos-de-deus/

