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Introdução1 

 
A paciência bíblica é um controle-próprio exercido por Deus ou outorgado por Deus, em face de oposição ou 

de opressão. 

 

A paciência bíblica não se trata de passividade. A iniciativa jaz no amor de Deus ou no amor do salvo, ao 

enfrentar a adversidade dessa maneira.  

 

A paciência de Deus é uma concessão proposital de espaço e tempo. (Barth) 

 

A paciência de Deus é a oportunidade dada ao arrependimento.  

 

 
1- Tiago 5.1-12 

 
a. Contexto 

▪ O verso 7 inicia com a expressão “portanto”, fazendo menção aos versos 1-6. 

▪ Os ricos estavam oprimindo os justos. 

▪ O conselho é que os salvos esperem com paciência pela volta de Cristo, quando toda injustiça será 

revelada e julgada. 

 

b. Esboço simples dos versículos 1-12 

 

▪ Deus está atento às injustiças do mundo. 

▪ Tiago responde a pergunta: Quando virá a justiça de Deus sobre aqueles que perseguem os salvos? 

▪ Ele próprio desenvolve o tema com as ações de Deus. 

 

(1) Deus acusa os corruptores (1-6) 

O maior problema não é a riqueza, mas a corrupção 

 

(2) Deus chama os salvos à perseverança paciente por meio da confiança na promessa da volta de Cristo 

(7-11) 

 

        I- Ele manda o salvo fortalecer o coração com a promessa da vinda de Cristo (7-8) 

      II- Ele exorta os salvos à paciência nos relacionamentos, por causa da vinda de Cristo  (9) 

III- Ele lembra de alguns exemplos de perseverança com paciência diante do sofrimento (10-11) 

✓ Profetas 

✓ Jó 

(3) Por fim, Deus exorta os salvos a não se corromperem enquanto aguardam o juízo de Deus. (12) 

A ideia é manter-se íntegro, não se associando aos corruptores. 

 
1 (N.D.B., p. 1173) 

 

3- Paciência, um mandamento  
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2- Considerações acerca da paciência 
 

a. É a chamada para um lugar desconfortável.  

▪ Sua especificidade é esperar. A convocação é para aguardar a volta de Cristo, quando as nações 

serão julgadas. 

▪ O mundo ainda não foi restaurado para o que foi projetado para ser. Ainda não chegou o 

▪ reino final.  

▪ O salvo é grato pela salvação eterna, dada por Cristo Jesus, mas vive ciente de que há mais  

▪ por vir. 

 

b. É a chamada que envolve uma qualidade de caráter difícil, que é a paciência.  

▪ Trata-se da tranquilidade de coração; do descanso da alma diante de uma demora desconfortável.  

▪ O pecado faz com que não gostemos da vagarosidade, porque o pecado faz com que reduzamos 

nosso mundo ao presente, ao eu e meu, para o aqui e agora.  

 

c. É a chamada para a perspectiva da eternidade 

“Você não pode entender o chamado à paciência, a menos que o veja da perspectiva da eternidade. 

Tudo o que está acontecendo aqui e agora é uma preparação para isso. E se não existe eternidade, 

então paciência não faz sentido. Se não houver a eternidade, então o jogo total é o que você conseguir, 

o quanto mais rápido possível você obter, aqui e agora. (Paul Tripp) 

 

▪ A espera só faz sentido quando você aceita que tudo o que é acontecendo neste momento é Deus 

em sua graça nos conduzindo para a vinda do Senhor, marchando conosco para a glória da 

eternidade. E quando estivermos lá, essa espera parecerá uma espera muito curta. 

 

d. É a chamada que aponta para uma transformação 

▪ Você vê que a visão bíblica da paciência não é apenas um momento sem sentido em que.  

▪ Na analogia do agricultor, ele pode esperar porque entende que esperar não é inútil, sem sentido. 

 

Ilustra Como a espera continua, tem algo incrível acontecendo. Você poderia dizer que o fazendeiro 

pode esperar porque ele entende que mudanças radicais estão ocorrendo mesmo que ele não possa 

ver isto.  

Essa semente está gerando brotos e esses brotos vão mais fundo na terra e sobem em direção a solo 

superficial. E esses brotos finalmente serão vistos e crescerão uma planta e essa planta produzirá 

flores e essas flores acabarão produzindo frutos. 

 

(1) Há uma transformação radical ocorrendo no meio da espera. 

(2) Esperar não é apenas o que você obterá no fim da espera.  

(3) Deus está usando a espera para transformá-lo na imagem do Senhor Jesus Cristo, para que 

sua vida produza fruto eterno e para a glória dele. Esperar tem significado e propósito. 

 

▪ Romanos 4:18-21 – Um exemplo maravilhoso de um chamado que exigiu uma espera com fé 
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3- Algumas conclusões 

 

 

a. A impaciência, normalmente, é fruto de uma irritação porque existe uma desobediência ao mandamento 

bíblico.  

 

b. A impaciência, normalmente, é fruto de uma irritação terrena porque existe a ausência da perspectiva da 

eternidade. 

A luta é com os desejos do coração, e não com as injustiças em si. 

c. A impaciência, também, é fruto de uma deficiência de fé, confiança na Palavra de Deus, que não pode 

falhar. 

 

d. A impaciência, ainda, é fruto de uma carência de viver nos propósitos do Senhor Deus.   

“Se a paciência, inicialmente, traz aquele descanso de alma, diante de uma demora desconfortável, é porque 

eu realmente confio no plano e nos propósitos do meu Redentor; eu realmente acredito que o caminho 

dele é certo e melhor; eu realmente acredito que ele é infinitamente mais sábio do que eu jamais seria; e 

eu realmente acredito que nunca estou qualificado para trazê-lo ao tribunal do meu julgamento.” 

 

e. Se isso é paciência, então a perseverança é o que faz essa paciência caminhar, no entanto, essa caminhada 

acontece diante de lutas e dificuldades.  

 

f. A grande questão com a paciência é que você precisa ter paciência para obtê-la.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


