
ESTUDO DE PG (24/11/2020)      

Tema:   “O PODER TRIUNFANTE DA PACIÊNCIA”  

Quebra-gelo (5m): Você se considera uma pessoa paciente? Por quê? 

Texto chave: “Sede pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor” (Tg.5.7) 
Cantem: “Rompendo em fé” 

 

 

1. CLAREZA  (Estudando e Compartilhando a Palavra – 25m):  

INTRODUÇÃO:   Tiago começa a sua carta com uma chamada à perseverança sob as provações (1:2-4) e 

termina a carta exortando os crentes a serem pacientes até à vinda do Senhor (5:7-8). As provas e não 

experiências místicas são o caminho da santificação e do aperfeiçoamento (1:4).  Vejamos:  

 

A PACIÊNCIA DO LAVRADOR – Tg.5.7-8. Se uma pessoa é impaciente, ela nunca deve ser um 

agricultor. O agricultor planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A 

semente não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. Apenas a erva daninha cresce sem cuidado. 

O agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo. Muita chuva pode danificar a lavoura. Falta de chuva 

pode pôr toda a colheita a perder. O agricultor na Palestina dependia totalmente das primeiras chuvas vinham 

em outubro (para o plantio) e das últimas chuvas que vinham em Março (para a colheita). O tempo está fora 

do seu controle e ele tem que confiar e esperar em Deus. Você seria considerado um bom lavrador?    

A PACIÊNCIA DOS PROFETAS – Tg.5. 10. Os profetas foram homem que andaram com Deus, ouviram 

a voz de Deus, falaram em nome de Deus, mas passaram também por grandes aflições. Eles trilharam o 

caminho estreito das provas e foram pacientes. Privilégio e provas caminharam juntos na vida dos profetas. 

Privilégio e sofrimento, sofrimento e ministério caminham lado a lado na vida dos profetas. Isaías não foi 

ouvido pelo seu povo. Ele foi cerrado ao meio. Jeremias foi preso, jogado num poço e maltrado por pregar a 

verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Daniel foi banido da sua 

terra e sofreu pressões quando jovem. Sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a 

ponto de ser jogado na cova dos leões. Ezequiel também foi duramente perseguido. Estêvão denunciou o 

sinédrio (At 7:52). Quado você tiver enfrentando sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus, gente 

que andou mais com Deus do que você, também passou pelas aflições. Seja paciente (Mt 5:11-12). Quanto 

mais fiel você for, mais perseguido você será. Como um agricultor, devemos continuar trabalhando e como os 

profetas, devemos continuar testemunhando. Você seria aprovado como profeta do Senhor?  

A PACIÊNCIA DE JÓ – Tig.5.11-12.  Você não pode perseverar a não ser que haja provas em sua vida. 

Não há vitória sem luta. Não há picos sem vales. Se você deseja a bênção, você tem que estar preparado para 

carregar o fardo e entrar nessa guerra. O livro de Jó pode ser dividido assim: (1-3) As perdas de Jó; (4-31) As 

acusações contra Jó e sua defesa contra os ataques de seus amigos; (38-42) A restauração de Jó. As 

circunstâncias estavam contra Jó; os homens estavam contra Jó; a sua esposa e seus amigos estavam contra 

ele; Satanás estava contra ele. Jó pensou que Deus estava contra ele também. Mesmo assim, ele perseverou! 

Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos bens, da família e da própria vida. Jó derrubou as 

teses de Satanás. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus. Isto porque um 

homem impaciente com Deus é arma nas mãos do maligno. Deus restaura a sorte de Jó, dando-lhe o dobro 

dos bens. Jó esperou pacientemente no Senhor e Deus o honrou. Ele não explicou nada para Jó, e mesmo Jó 

não conhecendo os porquês de Deus, ele pode conhecer o caráter de Deus (Jó 42:5). A maior bênção que Jó 

recebeu não foi saúde e riqueza, mas um conhecimento mais profundo de Deus.  E você? O que tem 

aprendido em suas provações?  

 

PARA FINALIZAR:  Precisamos aprender a sermos pacientes em tempos de provas. Como um agricultor 

devemos esperar por uma colheita espiritual, por frutos que glorifiquem a Deus. Como os profetas, devemos 

procurar oportunidades para testemunhar mesmo no meio do sofrimento. Como Jó devemos esperar para que 

o Senhor complete seu amoroso propósito em nós em nosso sofrimento, com o firme propósito de conhecer a 

Deus mais profundamente. Meditem nisso!  

 
DESAFIE O SEU PG A ORAR E BUSCAR POR UM REAVIVAMENTO  

 

2. ALINHAMENTO (Nossos desafios –  20m) :   Que lições esse estudo traz para vocês hoje?  

3. MOVIMENTO  (Evangelismo e Serviço –  10m):   Não esqueçam da cadeira vazia!  Precisamos alcançar 

pessoas para Cristo, como um todo. Precisamos ser uma igreja multiplicadora!  

4. FOCO: Não percam o foco da MULTIPLICAÇÃO!  Seu PG existe para se multiplicar!   


