


Tiago 4

dando continuidade…



SABEDORIA DO ALTO

SABEDORIA TERRENA

espiritual

demoníaca

X



2 tipos de sabedoria
• SABEDORIA TERRENA (DEMONÍACA)

• Inveja, ambição egoísta

• Amargura, divisão

• Confusão, todo tipo de males

• SABEDORIA DO ALTO (ESPIRITUAL)

• Pura , pacífica, amável,

• Cheia de misericórdia, imparcial, sincera

• Bons frutos: dá resultado, funciona



Ser sábio é conseguir se relacionar 
bem com os outros.

Ser sábio é ser humilde.

Sabedoria não é o mesmo que  
inteligência.



FRUSTRAÇÃO! 
NUNCA CONSIGO AQUILO QUE DESEJO! PORQUE?
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1 De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm 
das paixões que guerreiam dentro de vocês? 

2 Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não 
conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras.  
Não têm, porque não pedem.  

3 Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, 
para gastar em seus prazeres. 



Por quê há conflitos e brigas…  
nas famílias, nas empresas, entre países… 

Porque vocês exigem:  “é do meu jeito, ou nada feito”. E para terem o 
que querem lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm 
e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e 
chegam a apelar para a violência.

Vocês nem têm coragem de pedir a Deus. Vocês sabem que estariam 
pedindo o que não devem.  Vocês são crianças mimadas, cada um 
querendo as coisas do seu jeito.

TIAGO 4:1-3 - A mensagem



Jesus mostrou a causa do problema:  
O CORAÇÃO DO HOMEM

Pois do interior do coração dos homens vêm os maus 
pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os 
homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, 
a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. 
Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem 
‘impuro’.

Marcos 7:21-23



Eu luto, brigo, vou atrás… mas nunca consigo… 

Examine seu coração 

Tem inveja?   

Cobiça, egoísmo? 

ORGULHO? 

Quais as motivações, as verdadeiras intenções?



Já pensou em pedir ao Pai?

Ao invés de cobiçar o que não tem… seja grato pelo que 
você já tem! 

Ao invés de invejar o que o outro tem… peça ao Pai o que 
você precisa!  

Você é filho! Deus te ama e quer te abençoar! 

Peça para Ele sondar seu coração, mostrar as motivações 
erradas, e dar as motivações certas! 
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4 Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é 
inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se 
inimigo de Deus.   

5 Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito 
que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? *

* o Espírito que ele fez habitar em nós nos ama com muito zelo  
* Deus tem fortes ciúmes pelo Espírito que ele fez habitar em nós 



A graça de Deus é para os que se humilham

Mas ele nos concede graça maior.  Por isso diz a Escritura:  
“Deus se opõe aos orgulhosos,  mas concede graça  aos 
humildes”. - Tiago 4:6  

Ele zomba dos zombadores , mas concede graça aos humildes. - 
Pv 3:34 

zombadores = orgulhosos, arrogantes
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7 Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao Diabo, 
e ele fugirá de vocês.   

8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de 
vocês! Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a 
mente dividida, purifiquem o coração. 



MENTE DIVIDIDA 
TIAGO 1:5-8

5 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a 
todos dá livremente, de boa vontade; e lhe será concedida. 

6 Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é 
semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 
 
7 Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, 
8 pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. 



A CAUSA DE UMA MENTE 
DIVIDIDA  

e de não receber sabedoria nem 
RESPOSTAS de Deus 

É UM CORAÇÃO IMPURO
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8 Aproximem-se de Deus, e ele se 
aproximará de vocês!  
Pecadores, limpem as mãos,  
e vocês, que têm a mente dividida, 
purifiquem o coração. 



Causas da frustração:

CORAÇÃO IMPURO 

orgulho, inveja, motivações erradas 

não se submete à Deus 

adultério espiritual: viver segundo este mundo 
mau 

mente dividida — não tem fé para pedir e receber



ARREPENDIMENTO!  

Tiago 4:9-10  
Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem 

o riso por lamento e a alegria por tristeza.  
 

Humilhem-se diante do Senhor,  
e ele os exaltará!


