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A CARTA DE TIAGO 

1. O CONTEXTO HISTÓRICO GERAL 

1.1. Autoria 

 Há quatro pessoas com este nome no Novo Testamento1: 1°) Tiago pai de Judas (não o Iscariotes – Lc 

6:16);  2°) Tiago, filho de Alfeu (Mc 3:18; Lc 6:15) que provavelmente seja “o menor” (Mc 15:40); 3°) 

Tiago, filho de Zebedeu (Mc 3:17); e 4°) Tiago, o irmão do Senhor (Mt 13:55; 1Co 15:7). Destes quatro os 

dois últimos têm sido cogitados como autores da epístola. 

 A maior probabilidade é que seja Tiago, o irmão do Senhor, pelas seguintes razões: 1) Tiago foi uma 

testemunha da ressurreição (1Co 15.7; Cp At 1.14). Embora não tenha se convertido durante o ministério de 

Jesus (Jo 7.5); 2) Ele era líder da igreja cristã judaica em Jerusalém (At 12:17; 15:13; 21:18; Gl 1:19; 2:9), 

por isto teria autoridade para escrever uma epístola, ainda mais com um forte tom de exortação (cf. 51 

imperativos); 3) Tiago, filho de Zebedeu foi morto em 44 A.D (At 12:2)2. 4) O estilo do grego encontrado na 

epístola é bem parecido com o discurso de Tiago em At 15:13-213; 5) Pais da igreja já a consideravam como 

epístola escrita por Tiago, o irmão do Senhor4; 6) A maioria dos comentaristas atribui a autoria a Tiago, o 

irmão do Senhor5. 

 A conclusão mais provável, para não dizer quase certa, é que seja Tiago, o irmão de Jesus. 

1.2. Data 

 Alguns defendem uma data bem recuada para a epístola 43-47 A.D; outros, com o argumento de que 

Tiago estaria corrigindo - ou ampliando - o ensino de Paulo, levam a data para cerca de 57-60 A.D; e ainda 

outros defendem uma data mais avançada ainda, fim do primeiro século até meados do segundo.  Estes 

consideram a autoria de um Tiago desconhecido ou pseudônimo.  Isto seria impossível uma vez determinado 

o autor da epístola (cf. acima). 

 Tiago, o irmão do Senhor, diz o historiador Josefo, morreu apedrejado em 62 A.D.6, assim, este seria o 

terminus ad quem da composição. Na carta não há menção do Concílio de Jerusalém (At 15; 49 A.D), nem 

                                                
1 Para Ralph Martin há 6 ou 7 pessoas com este nome. MARTIN, Ralph P. “Word Bible Commentary – Volume 48, James”. 

Word Books Publisher, Dallas, Texas, 1988. Pg. 12. No entanto, Blue e Hale afirmam que são apenas quatro. BLUE, J. Ronald. 
“The Bible knowledge commentary: an exposition of the scriptures - James” by Dallas Seminary faculty; editores, John F. 
Walvoord, Roy B. Zuck. Wheaton, Victor Books, 1985. Pg. 816. HALE, Broadus David, “Introdução ao Estudo do Novo 
Testamento” Rio de Janeiro, Juerp, 1986. Pg. 264-265. 

2 Segundo cronologia apresentada por PINTO, Carlos Osvaldo. “Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento”. São Paulo, 
Hagnos, 2008. Pg. 183. Além do mais, este estudante não encontrou nenhum comentarista que defenda a data da epístola antes 
de 43 A.D. Veja seção sobre data, abaixo. 

3 D.A. Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris - Introdução ao Novo Testamento, pp. 455 
4 HALE, Broadus David, Op. cit. Pg. 264-265. 
5 Há duas posições que diferem desta: 1° Foi escrita por um Tiago desconhecido; 2° É uma carta pseudônima, ou antes da era 

cristã, ou na própria era cristã. Para uma discussão veja “Introdução ao Novo Testamento” de D.A. Carson, Douglas J. Moo e 
Leon Morris pp. 455-458. 

6 D.A.Carson, Douglas J. Moo e Leon Morris - Introdução ao Novo Testamento, pp. 459. Também HALE, Broadus David, Op. 
cit. Pg. 268. 
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de seu acontecimento, nem das decisões tomadas, o que leva a data para no máximo 49 A.D. Além disto, o 

uso da expressão “sinagoga” como lugar de adoração (2:2); e as palavras πρεσβύτερoι (5:14) e διδάσκαλoι 

(3:1) referindo-se aos oficiais da igreja sugerem um sistema mais primitivo de organização eclesiástica7. 

 O conteúdo da carta também sugere que era um tempo de fome (2:158), o que sugere que foi escrita 

por volta de 44 A.D (cp. At 11:27-29). 

 Assim, a data proposta para esta epístola é entre 44-48 A.D.9 

1.3. Destinatários 

 Seus leitores eram crentes10 predominantemente Judeus que viviam fora da Palestina11. Tiago sabia de 

vários problemas específicos dos leitores, mas a ausência de nomes e saudações pessoais demonstra que é 

muito provável que ele não os conhecesse intimamente12. O fato dele saber muitos problemas de seus 

leitores deve-se talvez a informações de crentes Judeus que vinham para Jerusalém na ocasião das festas (cf. 

At 2:1, 5). 

 Provavelmente esta carta foi escrita para mais de uma comunidade (que estão dispersas 1:1), porém 

não para muitas, pois dificilmente um número tão variado de comunidades teria seus problemas resolvidos 

da mesma forma, já que Tiago procurou resolvê-los de forma bem específica. 

 Como já foi afirmado, era um tempo de fome, mas mesmo assim havia duas classes de crentes: os 

ricos13, e os pobres. Os pobres eram camponeses que trabalhavam para donos de grandes terras, e além de 

passarem necessidades, eram explorados por eles. Dentre os ricos havia proprietários de terras e 

comerciantes (1:10; 4:13-17; 5:1), pessoas gananciosas (4:1-6) que “desprezavam os pobres (2:1-7), dois 

problemas tipicamente judaicos”14. 

                                                
7 PINTO, Carlos Osvaldo. Op. Cit. pg. 512. 
8 Conferir também a palavra pobre várias vezes na epístola. 
9 Há uma teoria que considera a possibilidade da carta ter sido escrita antes da era cristã, porém não será abordada neste trabalho 

por ter pouco fundamento. Para uma análise desta teoria veja CHAMPLIN, Russell Norman. “Novo Testamento Interpretado” – 
vol. VI. Sociedade religiosa a voz bíblica brasileira, Guaratinguetá, SP, 1983. Ponto III do argumento da carta de Tiago. 

10 Este fato é percebido pelas seguintes razões: Tiago refere-se aos leitores como irmãos várias vezes na carta (cf. avdelfo,j = 20X), 
das quais 11 X ele usa o pronome “mou” e 2 X junto com “avgaphtoi,”; à luz do fato que Tiago era "servo do Senhor Jesus Cristo" 
(1:1), ele se inclui como alguém igual aos leitores no que diz respeito a sua posição diante de Deus (1:18 “nos gerou pela 
palavra”,  2:1 “não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus…”, 4:5 “por nós anseia o Espírito que fez habitar em nós” cp. Ef 1.13, 
4.30). Estas expressões demonstram inquestionavelmente que os leitores eram salvos da condenação eterna. É claro que se pode 
afirmar uma audiência mista, de crentes e descrente, mas a isto se deve observar que nenhum livro no NT foi escrito para uma 
audiência descrente. 

11 “às doze tribos na dispersão” 1:1 
12 Acrescentar nomes nas epístolas era muito comum no tempo do NT. 
13 Comentaristas dizem que apenas os pobres eram cristãos. Isto pode ser verdade naquelas porções que Tiago não usa as palavras 

“meus irmãos”, já que o estilo profético de escrever pode incluir conteúdo de condenação para os opressores com o objetivo de 
consolar os leitores (Cf. Obadias – Juízo contra Edom). Os ricos citados em 1.9-10 são considerados crentes já que são chamados 
de irmãos. 

14 PINTO, Carlos Osvaldo. Op. Cit. Pg. 512. 
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1.4. Lugar 

 Tendo definido a autoria podemos deduzir que a carta provavelmente tenha sido escrita de Jerusalém, 

já que Tiago vivia ali. Seu destino, porém, foi a dispersão, extensão territorial que não pode ser delimitada 

por falta de informações bíblicas. 

1.5. Situação histórica que originou o escrito 

 Apesar dos leitores terem vários problemas específicos que Tiago procura resolver, a necessidade 

básica deles era ter uma vida compatível com a fé em Jesus diante das provações que enfrentavam (1:2-4, 

12, 22, 25). 

1.6. Propósito do autor 

 Considerando que a necessidade dos leitores era uma vida compatível com a fé diante das provações, e 

o grande número de imperativos direcionados aos leitores15 − o que dá a carta um tom admoestativo, 

podemos redigir o propósito da seguinte forma: 

 “Admoestar os leitores a reagirem obedientemente diante das provações que passavam a fim de 

receberem bênçãos e não disciplina divina”16. 

1.7. Tema do livro 

 Tal propósito nos leva a formular o tema da carta da forma como é demonstrado abaixo: 

 “A maneira como o crente reage aos testes que confrontam sua obediência a Deus demonstra a 

qualidade de sua fé e determina o que ele receberá de Deus”. 

 Uma maneira de visualizar este tema por meio de um gráfico seria17: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
15  Há 54 imperativos na carta, no entanto 51 deles são direcionados para os leitores, pois 3 são usados em ilustrações. 
16 PINTO, Carlos Osvaldo. Op. Cit. Pg. 516. 
17 As palavras, “madura” e “imatura”, usadas neste gráfico, refletem a interpretação deste estudante, a qual será explicada no 

comentário do texto. 
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2. UMA EXPLICAÇÃO DO CONTEXTO LITERÁRIO 
 O estilo literário de Tiago é epistolar proverbial, ou seja, uma carta com uso de vários tipos de 

paralelismos. 

 A epístola é construída usando dois tipos de textos que se relacionam entre si: os que montam o tema 

da carta de forma geral (1:2-4, 12, 22, 25; 2:14, 17, 22, 24, 26; 5:13-16, 19-20), e os que demonstram a 

prática desenvolvida pelo tema (cf. todas as ordens mais práticas da carta). 

 Em 1:2-4, Tiago fala sobre: 1) A maneira de encarar os testes que os leitores enfrentavam. 2) Os 

objetivos destes testes. 3) E alguns benefícios de os leitores reagirem obedientemente quando testados. 

 1:12 complementa este raciocínio demonstrando benefícios eternos de reações obedientes diante dos 

testes. Tais reações implicam galardão. 

 O argumento é reforçado pela ênfase na prática da palavra, exigida em 1:22, e pelo benefício terreno18 

decorrente de tal prática, o qual é demonstrado em 1:25. 

 O texto de 2:1-13, que antecede nossa passagem, é uma ordem prática de como reagir em obediência 

diante do teste de fazer acepção de pessoas. É importante notar que o parágrafo começa com uma ordem 

claramente designada para irmãos (2:1), e os versículos finais deixam os leitores cientes de sua prestação de 

contas a Deus (2:12-13). O propósito é buscar reações obedientes ao teste de acepção. Assim, Tiago inicia o 

parágrafo de 2:14-26 com um tom de disciplina (= Juízo)19. 

 O texto de 2:14-19 é um texto misto, ou seja, ao mesmo tempo que monta o tema da carta, demonstra 

testes e reações corretas diante desses testes. 

 Em 2:20-26, a segunda parte de nosso parágrafo, o autor dá exemplos de como Abraão e Raabe 

demonstraram sua fé praticando o que conheciam da palavra de Deus, pois apesar da pouca revelação que 

cada um tinha, agiram de acordo com ela. 

 O parágrafo que segue (3:1…), traz uma nova situação prática vivida pelos leitores. É dada uma ordem 

de como reagir ao teste de querer ser mestre sem ter a vida que tal função exige. O interessante é notar que 

esta ordem também implica juízo (= disciplina)20, pois os mestres serão mais exigidos em sua prática da 

palavra. 

                                                
18 “bem-aventurado no que realizar”. 
19 PINTO, Carlos Osvaldo. Op. Cit. Pg. 516. Veja também estudo desta palavra abaixo. 
20 Perceba a idéia de juízo/disciplina sendo repetida. 


