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INTRODUÇÃO 



Povo de Deus: Uma História de Crises 
• De Gênesis ao Apocalipse 
• Do Éden às vésperas da Nova Jerusalém 



Tg 1:1 Tiago, servo de Deus e do Senhor 
Jesus Cristo, às doze tribos que se encontram 

na Dispersão, saudações. 
 



At 8:1 ... E Saulo consentia na sua morte. 
Naquele dia, levantou-se grande perseguição 
contra a igreja em Jerusalém; e todos, exceto 
os apóstolos, foram dispersos pelas regiões 

da Judéia e Samaria. 
 



At 11:19 Então, os que foram dispersos por causa 
da tribulação que sobreveio a Estêvão se 

espalharam até à Fenícia, Chipre e Antioquia 
At 11:28  ...Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, 

que estava para vir grande fome por todo o 
mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. 

 
 



A Crise 
• Perseguição 
• Iminência de assassinato 
• Fuga 
• Abandono dos lares 
• Alguns expulsos de casa 
• Separação de familiares 



A Crise 
• Perda de amigos 
• Perda de bens 
• Perda do sustento da família 
• Mudança para local estranho 
• Onde morar? Como viver? 
• Grande fome assola a região 



Depois de Assentados: Mais Crise 
• Mais duras e diversificadas dificuldades 
• Discriminação de irmãos por classe social 
• Pobres explorados pelos ricos 
• Indiferença às necessidades dos pobres 
• Contaminados pelo materialismo mundano 
• Cheios de ganância, inveja e cobiça 



Depois de Assentados: Mais Crise 
• Busca pela proeminência na igreja 
• Muita ira e brigas entre os crentes 
• Maledicência, fofoca e difamação 
• Negligência em obedecer a Palavra 
• Hipocrisia religiosa ("fé" sem obras) 
• Muitos se afastando do Senhor 



Crises da Igreja Dispersa 
• Crise religiosa 
• Crise na segurança 
• Crise econômica 
• Crise espiritual 
• Crise moral 
• O que Deus tem a dizer? 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
 
Anime-se?? 



Tg 1:2 Meus irmãos, tende por motivo de toda 
alegria o passardes por várias provações...  



Tg 1:3-4 sabendo que a provação da vossa fé, 
uma vez confirmada, produz perseverança.  

Ora, a perseverança deve ter ação completa, 
para que sejais perfeitos e íntegros, em nada 

deficientes.  
 



Jo 16:33 Estas coisas vos tenho dito para que 
tenhais paz em mim. No mundo, passais por 

aflições; mas tende bom ânimo  
eu venci o mundo.  



Fp 4:4 Alegrai–vos sempre no Senhor; outra 
vez digo: alegrai–vos.  

  



"Não desanimem por causa de ansiedade..." 
 

Fp 4:6 Não andeis ansiosos de coisa alguma; 
em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de 
Deus, as vossas petições, pela oração e pela 

súplica, com ações de graças... 
 



Fp 4:7 E a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento, guardará o vosso coração e a 

vossa mente em Cristo Jesus.  



Anime-se 



Anime-se 
• Devemos olhar tal exortação pela 
perspectiva adequada 
• Requer Intencionalidade 
• "Vou me alegrar!" 
• Há motivos sólidos 
• "Vou lutar contra meu abatimento" 
• Há recursos disponibilizados por Deus 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
Busque 



Pv 2:4  se buscares a sabedoria como a prata 
e como a tesouros escondidos a procurares, 5  

então, entenderás o temor do SENHOR e 
acharás o conhecimento de Deus...  



Pv 10:23 O tolo encontra prazer na má 
conduta, mas o homem cheio de entendimento 

deleita–se na sabedoria.  



Tg 1:5 5 Se, porém, algum de vós necessita 
de sabedoria, peça–a a Deus, que a todos dá 
liberalmente e nada lhes impropera; e ser–

lhe–á concedida. ... 



Tg 1:6 6 Peça–a, porém, com fé, em nada 
duvidando; pois o que duvida é semelhante à 
onda do mar, impelida e agitada pelo vento...  



Tg 1:7-8 Não suponha esse homem que 
alcançará do Senhor alguma coisa;  homem de 

ânimo dobre, inconstante em todos os seus 
caminhos.  



Busque 
• Oferta ilimitada de Sabedoria 
• Condição: plena confiança 
• Pedir com fé (sem duvidar)... 2 nuances:  
• Incredulidade: falta de confiança (será que Ele dá mesmo?) 
• Indecisão: falta de convicção (será que é o que eu quero?) 
• "ânimo dobre" = "alma dupla" 
• "Vacilão": dividido, hesitante 





Busque 
• Sei que o melhor caminho é o da sabedoria 
• Oro pedindo, sei que preciso trilhá-lo... 
• Por outro lado, não é bem o que quero: 
• Oração, Disciplina, Dependência, Sacrifícios, 
Abnegação, Adaptação, Paciência, etc. 

• Quero soluções instantâneas (não oferecidas) 



Busque 
• "Onda ao vento"; "Alma dupla" 
• O que Deus oferece   x   o que quero 
• A instabilidade da falta de fé: 
• "Não creio que o que preciso é de sabedoria" 
• "Quero a solução e não a instrução" 
• "Quero o milagre da intervenção e não o  
milagre da habilitação" 



MANUAL 



Busque 
• "Não preciso de sabedoria. Preciso de..." 
• "Um trabalho" 
• "Uma promoção" 
• "Aumentar minha renda" 
• "Mais vendas na minha empresa" 
• "Diminuir inadimplência dos clientes" 
• Sem Sabedoria?? 



Busque 
• O que tudo isso NÃO significa? 
• Deus nunca manda o "peixe"... 
• Não adianta orar pelo "peixe"... 
• Oração: pelo peixe: podemos; por sabedoria: devemos  
• Tg 1:5 ... peça–a a Deus, que a todos dá liberalmente 
• Tg 5:7 Sede, pois, irmãos, pacientes,  
até à vinda do Senhor... 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
Busque 
Comprometa-se  



Tg 1:22 Tornai–vos, pois, praticantes da 
palavra e não somente ouvintes, enganando–

vos a vós mesmos.  
 



Pv 2:6  Porque o SENHOR dá a sabedoria, e 
da sua boca vem a inteligência e o 

entendimento.  
 
 



Ef 5:17 Não vos  
torneis insensatos, mas procurai compreender 
qual a vontade do Senhor.  
Jó 11:12 Mas o homem estúpido (insensato) 
se tornará sábio, quando a cria de um asno 

montês nascer homem.  
(citação cuidadosa...) 



Tg 1:25 Mas aquele que considera, 
atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e 
nela persevera, não sendo ouvinte negligente, 

mas operoso praticante, esse será bem–
aventurado no que realizar.  

 
 





Comprometa-se 
• Não há compromisso com Deus sem 
compromisso com a Palavra de Deus: 
• Conhecer e praticar princípios 
• Conhecer e obedecer mandamentos 
• Decidir biblicamente 
• Desfrutar da fonte inesgotável  
de Sabedoria 



Comprometa-se 
• Exemplos (do nosso site): 
• Sabedoria e as Finanças 
• Planejamento Pessoal 
• A Vontade de Deus (e as Decisões pessoais) 
• Profissional Cristão 
• Fracassos 
• Onde está Deus na crise? 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
Busque 
Comprometa-se  
Desapegue-se 



Tg 4:1 De onde procedem guerras e 
contendas que há entre vós? De onde, senão 

dos prazeres que militam na vossa carne?  
2 Cobiçais e nada tendes; matais, e invejais, e 

nada podeis obter; viveis a lutar e a fazer 
guerras. Nada tendes, porque não pedis;  



Tg 4:3 pedis e não recebeis, porque pedis 
mal, para esbanjardes em vossos prazeres.  

4 Infiéis (adúlteros), não compreendeis que a 
amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, 

pois, que quiser ser amigo do mundo 
constitui–se inimigo de Deus.  



Desapegue-se 
• Grande parte do sofrimento de uma crise 
deriva de paixões condenáveis 
• Privação de luxos 
• Falta do supérfluo 
• Perda de posições e títulos 
• Queda no padrão de vida 
• Etc. 



Tg 1:9-10 O irmão, porém, de condição 
humilde glorie–se na sua dignidade,  

e o rico, na sua insignificância, porque ele 
passará como a flor da erva.  

  
  
 
 



Desapegue-se 
• Apegos reprováveis = maior sofrimento 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
Busque 
Comprometa-se  
Desapegue-se 
Empenhe-se 



Tg 1:2-3 Meus irmãos, tende por motivo de 
toda alegria o passardes por várias 

provações, sabendo que a provação da vossa 
fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 

 
"Empenho persistente, paciente e incansável"  

 



Tg 4:7 Sujeitai–vos, portanto, a Deus; mas 
resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.  

8 Chegai–vos a Deus, e ele se chegará a vós 
outros. Purificai as mãos, pecadores; e vós 
que sois de ânimo dobre, limpai o coração... 



Tg 4:9 Afligi–vos, lamentai e chorai. 
Converta–se o vosso riso em pranto, e a 

vossa alegria, em tristeza.  
10 Humilhai–vos na presença do Senhor, e 

ele vos exaltará.  



Empenhe-se 
• Sujeitar, resistir, chegar, purificar, limpar, afligir, 
lamentar, chorar, converter, humilhar 
• O que todos verbos têm em comum? 
• Imperativo: ordens a serem obedecidas - 
resultados a serem obtidos 
• "Empenho persistente, paciente e  
incansável" 



Empenhe-se 
• Virtudes desenvolvidas pelo empenho na crise 
• Perseverança em provações 
• Maior dependência de Deus 
• Mais resistência às tentações 
• Limpeza do coração 
• Aversão às não conformidades 



Empenhe-se 
• Virtudes desenvolvidas por empenho na crise 
• Maior proximidade de Deus 
• Mais oração 
• Mais importância à Palavra 
• Paciência 
• Autoridade para aconselhar 



Empenhe-se 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
Busque 
Comprometa-se  
Desapegue-se 
Empenhe-se 
Fiscalize-se 



Tg 3:13-16 Quem é sábio e tem entendimento 
entre vocês? Que o demonstre por seu bom 

procedimento, mediante obras praticadas com 
a humildade que provém da sabedoria ...  

  



... Contudo, se vocês abrigam no coração 
inveja amarga e ambição egoísta, não se 
gloriem disso, nem neguem a verdade.  

Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é 
terrena, não é espiritual e é demoníaca... 



... Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há 
confusão e toda espécie de males. 

 
Tg 4:4  Infiéis, não compreendeis que a 
amizade do mundo é inimiga de Deus? 

  



Fiscalize-se 
• Negligências do passado: sofrimentos no 
presente 
• Negligências no presente: sofrimentos no 
futuro! 
•  Gl 6:77  Não vos enganeis: de Deus não  
se zomba; pois aquilo que o homem  
semear, isso também ceifará. 



Fiscalize-se 
• Tem sido sábio? 
• Averigue seu proceder: 
Inveja, ambição, materialismo? 

• Tem sofrido na crise? 
• Identifica causas no passado? 
• O que suas posturas atuais estão 
semeando para o futuro? 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
Anime-se 
Busque 
Comprometa-se  
Desapegue-se 
Empenhe-se 
Fiscalize-se 



Conclusão 



O Enfrentamento de Crises e o Abatimento 
pelos Sofrimentos Decorrentes São Cruciais 

ao Desenvolvimento da Vida Cristã 



Crise + Sofrimento = Desenvolvimento 



6 POSTURAS ESSENCIAIS 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

nime-se 
usque 
omprometa-se 
esapegue-se 
mpenhe-se 
iscalize-se 


