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SERIE: Livro de Tiago

“Seja praticante da palavra de Deus”
Tiago 1:21

INTRODUÇÃO
Iniciaremos uma série de palavras tendo como base a epístola de Tiago. Tiago, o autor dessa epístola, se
intitula “servo de Deus e do Senhor Jesus”. Ao lermos os seus escritos, podemos perceber que ele é um
defensor da ética Cristã e, por isso, nos instrui, em todo tempo, a vivermos uma conduta reta diante de
Deus.  A  epístola  de  Tiago  nos  mostra  que  as  Escrituras  vão  nos  direcionar  para  uma  vida  cristã
verdadeira, a partir da nossa vontade de ouvi-la e de praticá-la. 

1-A importância de ouvir e de praticar a palavra de Deus
Podemos ver, por meio da leitura das Escrituras, o quanto é importante ouvir bem a palavra de Deus e,
mais importante ainda, viver de acordo com suas instruções em todo nosso cotidiano; Tiago enfatiza essa
verdade (Tg 1.21). A palavra de Deus precisa tornar-se parte da nossa natureza, ela precisa ser implantada
em nossos corações, ou seja, o cristão não tem como seguir em frente se não praticar a Palavra de Deus.
Muitos até ouvem a palavra e sabem o que se deve fazer, mas não o fazem. Mas que esta Palavra se
manifeste  em nós  e  possamos  tê-la  como  direção  para  nossas  vidas.  O  conhecimento  por  si  só  das
Escrituras é inútil ou infrutífero, precisa ser praticado, pois quem pensa que é suficiente só conhecer
engana-se a si próprio (Tg. 1.22).

2-Por que devemos viver a palavra de Deus? 
A palavra de Deus nos direciona, nos sara, nos purifica, nos dá um norte, aumenta a nossa fé, nos mostra
que nossa vida tem um propósito, alimenta a nossa alma, nos traz estabilidade, alegria, revela quem nós
somos e nos mostra o que devemos fazer para mudar dia após dia, nos liberta dos nossos desejos de
vivermos segundo a nossa vontade,  para vivermos a vontade de Cristo,  e a vontade de Cristo é boa,
perfeita e agradável (Rm 12:2). Só temos benefícios ao ouvi-la e praticá-la.  Não há nada melhor do que
entregar nossa vida, nossos sonhos, nossas ansiedades, nossas preocupações nas mãos de quem nos ama,
JESUS, pois Ele cuida muito bem nós (Fp 4:6). Em Mt. 7.24-27, Mateus compara aquele que ouve a
Palavra e não a pratica com um homem que construiu sua casa sobre a areia e veio o vento e a destruiu; se
não a praticarmos seremos destruídos pelas dificuldades e lutas, mas, se estivermos firmados na Rocha
que é Cristo, podemos até passar por dificuldades, todavia permaneceremos firmes.

3- A palavra gera relacionamento com Deus 
Todos os dias, somos desafiados a viver a Palavra, pois é ela que produz o caráter de Cristo em nós e o
resultado dessa vida diária será convertido em bons frutos (Gl.  5.22-23). A Bíblia nos confronta.  Ela
demonstra o que está dentro de nós.  Assim como um espelho, que tem a função de mostrar a nossa
imagem e revelar se está tudo em ordem com nossa aparência, a Palavra de Deus mostra a nossa alma,
revela, de fato, quem somos e se o nosso interior está em ordem. Caso não esteja, por intermédio da
palavra, veremos nossas falhas e lutaremos para corrigi-las (Tg.1.23-24). O relacionamento com Deus,
através da palavra, nos fará mudar e viver uma vida plena em Cristo. O relacionar-se com Deus é ter uma
nova vida como resultado do conhecimento da Palavra, pois ela vai nos levar a conhecê-lo. É por meio da
Bíblia que nos tornaremos íntimos do Pai e essa intimidade permitirá que cresçamos em Cristo Jesus.

APLICAÇÃO DA PALAVRA E MOMENTO DE COMPARTILHAMENTO
Estou somente ouvindo a Palavra de Deus ou a tenho vivido na prática? Compartilhe suas experiências
desde que decidiu viver de fato esta palavra poderosa.

CONCLUSÃO
Aprendemos que, muito  mais  do que conhecer,  é imprescindível  praticar  a Palavra de Deus. Viver  e
praticar a Palavra de Deus é ser livre de preceitos humanos; é ter maturidade em Cristo; é deixar que
Cristo seja o nosso guia; é entender que Deus constitui  pessoas sobre nós para nos ajudar na nossa
caminhada: pastores, líderes discipuladores; é deixar que Cristo nos governe. Se nele estamos firmados,
viveremos uma vida com propósito, cumprindo o que Ele já determinou para cada um de nós.

Miss. Valéria S. de Almeida Moura 


