


Deus fala ao coração. 
Ele não precisa de celular!

DESLIGUE AS REDES SOCIAIS! 

No mesmo instante eles deixaram as 
suas redes e o seguiram - Mt 4:20



Favoritismo e 
Julgamento
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Na bíblia é chamado de ACEPÇÃO de pessoas

• Agir com parcialidade, tratar de maneira diferente 

• Dar preferencia a um e não a outro

• Fazer diferença entre uma pessoa e outra

• Beneficiar a um mas não a outro

• Discriminação

• SEGUNDO UM JULGAMENTO PESSOAL



Deus não age com parcialidade!

• Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Rm 2:11 RA

• Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Soberano dos 
soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com 
parcialidade nem aceita suborno. - Dt 10:17 NVI



Tiago 2:1-4 (NVI-PT) 

1 Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença 
entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. 

2 Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e 
também entre um pobre com roupas velhas e sujas. 

3 Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e 
disserem: “Aqui está um lugar apropriado para o senhor”, mas disserem ao pobre: “Você, 
fique em pé ali”, ou: “Sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés”, 

4 não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com 
critérios errados?



Tiago 2: 5-8 

5 Ouçam, meus amados irmãos: Não escolheu Deus os que são 
pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o 
Reino que ele prometeu aos que o amam?  

6 Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que 
oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais?  

7 Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi 
invocado?



Tiago 2:4 em varias versões: 

não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios 
errados? - NVI 

não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes 
tomados de perversos pensamentos? - RA 

Nesse caso vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão 
se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. - NTLH 

vocês estão discriminando uma pessoa aceita por Deus e provando que 
são juízes que não merecem confiança. - MSG



Quem faz diferença entre pessoas está 
FAZENDO JULGAMENTOS COM 

CRITÉRIOS ERRADOS!

motivos e pensamentos maus!



Quais são estes critérios errados?  
(maus motivos, pensamentos perversos)

Condição financeira 

Bens que possui

Cargo que ocupa (empresa)

Cor da pele

Aparência física

Roupas

Nível cultural

Preferências musicais

Função na igreja

Histórico familiar

O passado da pessoa





Tiago 2: 8-11

8 Se vocês de fato obedecerem à lei do Reino encontrada 
na Escritura que diz:  “Ame o seu próximo como a si 
mesmo”, estarão agindo corretamente.

9 Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão 
cometendo pecado e serão condenados pela Lei  
como transgressores. 

10 Pois quem obedece a toda a Lei, mas tropeça em apenas 
um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. 

11 Pois aquele que disse: “Não adulterarás”, também disse: 
“Não matarás”. Se você não comete adultério, mas comete 
assassinato, torna-se transgressor da Lei.

Levítico 19:18 

Não procurem 
vingança, nem 
guardem rancor 
contra alguém do seu 
povo, mas ame cada 
um o seu próximo 
como a si mesmo.  
Eu sou o Senhor.



É justiça… ou vingança?
39 Mas eu lhes digo: Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na 
face direita, ofereça-lhe também a outra. 

40 E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve 
também a capa. 

41 Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele 
duas. 

42 Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja 
pedir-lhe algo emprestado. - Mateus 5: 38-42



MISERICÓRDIA



Tiago 2:12-13

12  Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei  
     da liberdade; 

13 porque será exercido juízo sem misericórdia  
     sobre quem não foi misericordioso.   
     A misericórdia triunfa sobre o juízo!



Eu sempre acho que eu mereço uma 
segunda (terceira, quarta, quinta) 
chance… 

E as outras pessoas não merecem?  

E se o Senhor me julgar do mesmo 
modo que eu tenho julgado os 
outros… será que eu tenho chance 
nesta vida?







1 Timóteo 6:9-10 (NVI-PT)  

9 Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e 
em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os 
homens a mergulharem na ruína e na destruição,  

10 pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas 
pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se 
atormentaram com muitos sofrimentos.



Filipenses 4:19 (NVI-PT)  

O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de 
acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.




