


Tiago Capítulo 4

1a Parte - Desejos que não se cumprem

2a Parte - Planos que não saem como 
planejamos



PRESUNÇÃO

VIDA ABUNDANTE   (LIVRO DE TIAGO)SÉRIE

7Como eu decido sobre o meu futuro?



Presunção

PRETENSÃO, vaidade, orgulho 

Opinião ou juízo baseado nas aparências 

Entendimento errado de quem somos, e das nossas 
ambições e desejos  

É achar que o tempo está a nosso favor 

É fazer planos como se tivéssemos total controle do futuro



Presunção é viver como se nossa 
vida não dependesse de Deus.

Hernandez Dias Lopes
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11 Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala 
contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a Lei 
e a julga. Quando você julga a Lei, não a está cumprindo, 
mas está se colocando como juiz. 

12 Há apenas um Legislador e Juiz, aquele que pode 
salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu 
próximo?



Quem fala mal do outro JULGA o 
outro.

Quem julga o outro está julgando 
a Palavra de Deus.

Isso é ser PRESUNÇOSO - ter a 
pretensão de ocupar o LUGAR 
DE DEUS como único juiz. 
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13 Ouçam agora, vocês que dizem:  “Hoje ou amanhã 
iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, 
faremos negócios e ganharemos dinheiro”. 

14 Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã! Que 
é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por 
um pouco de tempo e depois se dissipa. 
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15 Ao invés disso, deveriam dizer: “Se o Senhor quiser, 
viveremos e faremos isto ou aquilo”. 

16 Agora, porém, vocês se vangloriam das suas 
pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. 

17 Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e 
não o faz, comete pecado.



TIAGO 4:13-16  - A mensagem

E, agora, tenho uma palavra para os que têm a audácia de dizer:  “Hoje ou 
amanhã, iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e 
ganhar muito dinheiro”.  

Vocês não enxergam um palmo diante do nariz! Quem pode prever o amanhã? 
Vocês são como neblina, que se vai logo que o Sol começa a brilhar. Em vez 
disso, caiam na realidade e aprendam a dizer:  “Se Deus quiser, estaremos vivos 
e faremos isto ou aquilo”.

Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na 
verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado.



Nós tomamos decisões,
mas não controlamos as consequências. 

Nós não temos controle sobre o futuro.

Por isso precisamos de SABEDORIA para 
decidir e fazer planos. 



Salmos 10:4  
Em sua presunção o ímpio não o busca; não há lugar 
para Deus em nenhum dos seus planos.  

Salmos 33:11 
Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, 
os propósitos do seu coração, por todas as gerações.



Provérbios 16:3 
Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os 
seus planos serão bem-sucedidos.

Provérbios 16:5  
Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem 
dúvida serão punidos.



Como evitar a PRESUNÇÃO?

Consciência de nossa IGNORÂNCIA

Consciência de nossa FRAGILIDADE

Consciência da nossa TOTAL DEPENDÊNCIA DE DEUS

O presunçoso acha que o controle de sua vida e de seu futuro está 
em suas próprias mãos. 

O presunçoso ignora ou desobedece à vontade de Deus para sua vida. 



3 ATITUDES DIANTE DA VONTADE DE DEUS

IGNORAR (desconhecer) 

DESOBEDECER 

OBEDECER



IGNORAR a vontade de DEUS

É uma grande burrice!   

Porque a vida é: 

 complexa 

incerta 

breve 

frágil



DESOBEDECER a vontade de DEUS

Saber a vontade de Deus, mas deliberadamente não obedecer! 

Pensem nisto, pois: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, 
comete pecado. - Tg 4:17

Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, 
do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o 
santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que 
é verdadeiro o provérbio: “O cão volta ao seu vômito” e ainda: “A 
porca lavada volta a revolver-se na lama”.  - 2Pe 2:21-22



OBEDECER a vontade de DEUS

Disse Jesus:  A minha comida é fazer a vontade daquele 
que me enviou e concluir a sua obra. - Jo 4:34

Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de 
Deus: se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade 
de Deus, ele nos ouvirá.  E se sabemos que ele nos ouve 
em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele 
pedimos. - 1 Jo 5:14-15



OBEDECER a vontade de DEUS

Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o 
que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e 
eu também o amarei e me revelarei a ele”. - Jo 14:21

Respondeu Jesus:  “Se alguém me ama, obedecerá à minha 
palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos 
morada nele. - Jo 14:23



Tenho sido PRESUNÇOSO? 
Tenho falado mal e julgado as pessoas?

Penso que o meu futuro depende de mim mesmo e 
dos meus planos?

Tenho tomado decisões e feito planos sem 
PROCURAR CONHECER A VONTADE DE DEUS?

Tenho ignorado ou desobedecido a vontade de 
Deus, que é boa, agradável e perfeita para mim?


