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Tiago 4:1-10
O desejo pode ser seu servo; a cobiça é sua dona. A cobiça da carne significa ser dominado por seus
apetites físicos: fome, sede, sono, o desejo por sexo ou exercício físico. Obviamente, os apetites físicos
geralmente são saudáveis, e devem ser satisfeitos. Entretanto, vivemos em uma época em que comer, beber e
ter experiência sexual são apresentados a nós como objetivos em si mesmos.
A cobiça dos olhos significa ter sua vida governada pelo amor às coisas belas, quer a beleza seja para
você um BMW, uma tulipa negra ou uma obra de Picasso. Não há nada mais errado em querer ou gostar de
coisas bonitas. Deus é um Deus de beleza. Mas a paixão de se possuir e acumular belezas é uma cobiça que
pode destruir a vida cristã.
O orgulho na vida tem muito a ver com a ambição. A ambição pode ser boa, desde que se restrinja ao
sentimento que Deus coloca em nosso coração de desejar o progresso. Mas este sentimento é o mesmo que
pode se tornar um tirano, dominando toda a nossa visão de vida. Talvez apresentemos como desculpa à nossa
ambição excessiva o desejo de querer exceder, de ser o melhor “por Cristo”, quando na verdade a nossa real
aspiração interior é nos destacarmos para provar algo em nós mesmos. Você deve refletir seriamente sobre
suas ambições e aspirações, e se perguntar: “A ambição é minha serva ou minha dona?”.

Abertura
☼ Das coisas desfrutadas por outras pessoas, o que você mais gostaria de possuir?
___ um certo carro
___ influência sobre pessoas
___ um estilo de vida mais confortável
___ amigos mais interessantes
___ Status no trabalho
___ uma casa melhor
___ outros ______________________________
☼ Lembre-se de uma briga ou discussão que você viu ou esteve envolvido. Quais foram os desejos
conflitantes que causaram o confronto?

Estudo
Leia e medite no texto de Tiago 4:1-10 e responda as questões a seguir (use o verso da folha).
1) Qual é o assunto principal deste texto de Tiago? Que atitudes as pessoas apresentam quando seus planos
ou desejos são frustrados (vv. 1,2)?
2) Existem algumas razões pelas quais Deus nega um pedido de uma pessoa. De acordo com Tiago, qual é
uma destas razões (v. 3)?
3) Várias vezes a Bíblia nos diz para amar e fazer amizade com os pecadores. Jesus certamente fez isto. Que
tipo de “amizade com o mundo” Tiago condena (v. 4)?
4) O antídoto à cobiça é encontrado nos versículos 7-10. Que passos podem ser dados para que essas
atitudes sejam colocadas em prática nos conflitos de sua vida?
5) Que promessas confortantes Deus fez para nos encorajar a abandonar nossos prazeres e cobiças (vv. 6, 7,
8, 10)?

Compromisso
☼ Se for honesto comigo mesmo, diria que deixei que meu desejo por _________________se transformasse
em cobiça.
☼ Confiando na graça de Deus, que passos você pode dar para controlar os seus desejos excessivos?
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