7 Conselhos de Ouro de Tiago

4 Tiagos na Bíblia
• 1 - Tiago “o Maior” Filho de Zebedeu e Salomé, era irmão
do apóstolo João. Participou do grupo dos três discípulos
mais íntimos de Jesus (Mt 5,37) Morre em 44 d.C, mandado
executar pelo Rei Herodes Agripa. Recebeu o apelido de
Boanerges – ou filho do Trovão.
• 2 - Tiago o “Menor – o filho da outra Maria, irmã de Maria
mãe de Jesus, era primo de Jesus.
• 3 - Tiago o Filho de Alfeu um dos 12 apóstolos”de Jesus;
Textos Bíblicos que aparece o nome: Mt 10; Mc 3; Lc 6; Atos
1.
• 4 - Tiago também chamado o irmão do Senhor”
Senhor (conf. Mt
13,55). Dirigiu a Igreja nascente de Jerusalém, e foi
martirizado no ano 62 d.C. Também escreveu a carta que
leva o seu nome no Novo Testamento.

Tiago, aprendeu com seu irmão Jesus
• Tiago teve a oportunidade de observar Jesus
em Sua infância, juventude e idade adulta.
Então, em algum momento, ele não apenas
acreditou em Jesus como Messias, mas se
tornou líder dos cristãos em Jerusalém. No
entanto, Tiago não chama a si mesmo de
irmão, mas de “servo” (Tg 1:1) de Jesus. Ele
aprendeu claramente a humildade e a
verdadeira sabedoria.

Tiago escreve para os da Dispersão
• Muitos foram dispersos por causa do morte de
Estevão, e Tiago, escreve exclusivamente para
esses (Igreja perseguida)
• Tiago 1:18 a 27

1º Conselho de Ouro

• Tiago 1:18 Segundo a sua própria vontade, ele
nos gerou pela palavra da verdade, para que
fôssemos como que primícias das suas
criaturas..
criaturas
• SER PRIMÍCIA DA CRIAÇÃO

2º Conselho de Ouro
• Tiago 1:19 Sabei isto, meus amados irmãos:
Todo homem seja pronto para ouvir, tardio
para falar e tardio para se irar
irar..
• 20 Porque a ira do homem não opera a justiça
de Deus.
• Ouvir muito, falar e irarirar-se pouco

3º Conselho de Ouro
• Tiago1
• 21 Pelo que, despojando-vos de toda sorte de
impureza e de todo acumulo da maldade ,
recebei com mansidão a palavra em vós
implantada, a qual é poderosa para salvar as
vossas almas.
• Se livrar de todo acumulo da maldade

4º Conselho de Ouro
• Tiago1
• E sede praticantes da palavra e não somente
ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
• 23 Pois se alguém é ouvinte da palavra e não
praticante, é semelhante a um homem que
contempla no espelho o seu rosto natural;
• 24 porque se contempla a si mesmo e vai-se, e
logo se esquece de como era.
• Deixar de se teórico e praticar a palavra

5º Conselho de Ouro

• Tiago1
• 25 Entretanto aquele que atenta bem para a
lei perfeita, a da liberdade,
liberdade e nela persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas executor
da obra, este será bem-aventurado no que
fizer.
• Aprender a andar Lei da liberdade

6º Conselho de Ouro
• Tiago1
• 26 Se alguém cuida ser religioso e não refreia
a sua língua, mas engana o seu coração, a sua
religião é vã
vã..
• Temos que converter a nossa língua
• (a religião do fofoqueiro, do linguarudo é vã)

7º Conselho de Ouro

• Tiago1
• 27 A religião pura e imaculada diante de nosso
Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as viúvas
nas suas aflições e guardar
guardar--se isento da
corrupção do mundo
mundo..
• Viver a Verdadeira Religião

