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A carta de 

Ya'akov 
Ya’akov capítulo 1 

 
1 De: Ya'akov, escravo de Deus e do Senhor Yeshua, o Messias 

 

Para: As doze tribos na Diáspora: 

Shalom! 

 
2 Considerem motivo de alegria, meus irmãos, quando vocês enfrentam 

diversas tentações, 3 porque sabem que o teste de sua confiança produz 

perseverança. 4 Deixem a perseverança completar sua tarefa, para que vocês se 

tornem maduros e íntegros, faltosos de nada. 5 Entretanto, se a algum de vocês 

faltar sabedoria, peça-a a Deus, que a todos concede de modo generoso e sem 

condenação; e ela lhe será dada. 6 Peça-a, porém, com confiança, sem duvidar; 

porque o incrédulo é semelhante a uma onda do mar, arremessada e guiada pelo 

vento. 7 Na verdade, essa pessoa não deve pensar que receberá algo do Senhor. 8 

Por ter a mente dividida, é instável em tudo o que faz. 

 
9 Que o irmão de condição humilde se orgulhe de sua posição elevada. 10 Mas 

o irmão rico deve se orgulhar por ser humilhado, porque, à semelhança da flor do 

campo, ele fenecerá. 11 Pois como o sol se levanta com o sharav e seca a planta, de 

modo que sua flor cai e sua beleza é destruída, da mesma forma a pessoa rica em 

meio aos seus afazeres murchará. 

 
12 Quão abençoado é o homem que persevera quando tentado! Porque, 

depois de ter passado no teste, será coroado com a Vida que Deus prometeu aos 

que o amam. 13 Ninguém ao ser tentado diga: "Estou sendo tentado por Deus". 

Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. 14 Em vez 

disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. 
15 Então, tendo sido concebido, o desejo dá à luz o pecado; e, quando o pecado 

cresce plenamente, dá à luz a morte. 

 
16 Não se iludam, meus queridos irmãos. 17 Todo bom ato de adoração e todo 

presente perfeito vêm do alto, descendo do Pai que fez as luzes celestiais; com ele, 

não há variação nem trevas causadas por variações. 18 Tendo feito sua decisão, ele 

nos gerou mediante uma Palavra confiável, para que pudéssemos ser uma espécie 
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de primeiros frutos de tudo o que ele criou. 19 Portanto, meus queridos irmãos, que 

cada um de vocês seja rápido para ouvir, mas vagaroso no falar e vagaroso para se 

irar, 20 porque a ira do homem não realiza a justiça de Deus. 

 
21 Assim, livrem-se de toda vulgaridade e mal evidente, e recebam com 

humildade a Palavra implantada em vocês, a qual pode lhes salvar a vida. 22 Não 

enganem a si mesmos pela mera audição do que a Palavra diz, mas pratiquem-na! 
23 Quem ouve a Palavra, mas não faz o que ela diz, é como a pessoa que olha sua 

face em um espelho, 24 observa-se nele, vai embora e imediatamente esquece da 

sua aparência. 25 Se uma pessoa, porém, olhar bem de perto na Torah perfeita, que 

concede liberdade, e não se tornar um ouvinte que se esquece de tudo, mas alguém 

que pratica a obra que ela requer, então será muito abençoado em tudo o que fizer. 

 
26 Alguém que se considera observante da religião e não controla sua língua 

está enganando a si mesmo, e sua observância não vale nada. 27 A observância 

religiosa que Deus, o Pai, considera pura e irrepreensível é esta: cuidar dos órfãos 

e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. 

 

Ya’akov capítulo 2 

 
1 Meus irmãos, pratiquem a fé de nosso Senhor Yeshua, o glorioso Messias, 

sem demonstrar favoritismo. 2 Suponham que um homem entre em sua sinagoga 

com anéis de ouro e roupas caras e, também, entre um pobre e esfarrapado. 3 Se 

vocês demonstrarem mais respeito pelo homem vestido com roupas caras e lhe 

disserem: "Sente-se aqui neste bom lugar", enquanto dizem ao pobre: "Você, fique 

em pé ali atrás", ou: "Sente-se no chão, junto aos meus pés", 4 não estarão criando 

distinções entre vocês mesmos, emitindo juízos com motivações malignas? 

 
5 Ouçam, meus queridos irmãos: Deus não escolheu os pobres do mundo 

para serem ricos na fé e receberem o Reino que ele prometeu aos que o amam? 6 

Mas vocês desprezam o pobre! Não são os ricos que oprimem vocês arrastando-os 

aos tribunais? 7 Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês 

pertencem? 8 Se vocês de fato mantiverem o objetivo da Torah do Reino, em 

conformidade com a passagem que diz: "Ame o seu próximo como a si mesmo", 

estarão agindo bem. 9 Mas, se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão 

pecado e serão condenados pela Torah como transgressores. 
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10 Porque se uma pessoa guarda toda a Torah, mas tropeça em um ponto, 

torna-se culpada de transgredi-la integralmente. 11 Pois aquele que disse: "Não 

adultere", também disse: "Não assassine". Se você não comete adultério, mas 

assassina, torna-se transgressor da Torah. 

 
12 Continuem falando e agindo como pessoas que serão julgadas por uma 

Torah que concede liberdade, 13 porque o juízo será sem misericórdia para quem 

não tiver demonstrado misericórdia; entretanto, a misericórdia triunfa sobre o 

juízo! 

 
14 De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tiver ações 

que a comprovem? Esse tipo de "fé" é capaz de salvar? 15 Suponham que um irmão 

ou uma irmã não disponha de roupas e do alimento diário 16 e alguém lhe diga: 

"Shalom! Aqueça-se e se alimente bem!", sem lhe dar nada do que necessita. Que 

bem há nisso? 17 Da mesma forma, a fé por si mesma, se não for acompanhada de 

ações, está morta. 

 
18 Mas alguém dirá que você tem fé e eu tenho ações concretas. Mostre-me 

essa sua fé sem atos, e eu lhe mostrarei minha fé por intermédio das minhas ações! 
19 você crê que "Deus é um"? Que vantagem há nisso? Os demônios crêem nisso 

também — esse pensamento os faz tremer de medo! 20 Entretanto, insensato, quer 

certificar-se de que a fé sem ações concretas é estéril? 

 
21 Não foi Avraham avinu declarado justo por causa de seus atos quando 

ofereceu seu filho Yitz'chak sobre o altar? 22 Você pode ver que a fé cooperou com 

as ações; mediante as ações, a fé foi completada; 23 e a passagem do Tanakh que 

diz: "Avraham teve fé em Deus, e isso foi creditado em sua conta como 

justiça", foi cumprida. Ele foi chamado até mesmo amigo de Deus. 24 Vejam que 

uma pessoa é declarada justa por causa de suas ações, e não apenas por causa da 

fé. 

 
25 Da mesma forma, Rachav, a prostituta, também não foi declarada justa por 

causa de suas ações, quando acolheu os mensageiros e os enviou por outro 

caminho? 26 De fato, como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem ações 

está morta. 

 

Ya’akov capítulo 3 
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1 Não muitos de vocês deveriam se tornar mestres, meus irmãos, pelo fato 

de saberem que seremos julgados com maior severidade. 2 Porque todos 

tropeçamos de muitas maneiras: se alguém não tropeça no que diz, é um homem 

maduro e capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo. 3 Quando colocamos 

freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o corpo 

todo do animal. 4 Pensem também em um navio: embora seja tão grande e 

impelido por fortes ventos, o piloto.o dirige na direção que quiser mediante um 

leme pequeno. 5 Da mesma forma, a língua é uma pequena parte do corpo, mas se 

gloria de grandes coisas. Vejam que um fogo pequeno é capaz de queimar uma 

floresta. 6 Sim, a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Ela está alojada entre 

os membros do nosso corpo e o contamina por inteiro, incendiando todo o curso 

de nossa vida; seu fogo é alimentado pelo Gei-Hinnom. 7 Os seres humanos 

dominaram e continuam domesticando todas as espécies de animais, aves, répteis 

e criaturas do mar; 8 entretanto, ninguém consegue domar a língua — ela é 

incontrolável e maligna, cheia de veneno mortal. 9 Com ela bendizemos ADONAI, o 

Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à imagem de Deus.a 10 Da mesma 

boca procedem bênção e maldição! Irmãos, não é correto que as coisas sejam 

dessa forma. 11 De uma fonte não pode sair água doce e água amarga, pode? 12 E a 

figueira pode produzir azeitonas, meus irmãos? Ou a videira, figos? Tampouco uma 

fonte de água salgada produzirá água doce. 

 
13 Quem dentre vocês é sábio e tem entendimento? Que o demonstre 

mediante sua boa conduta, por ações praticadas com a humildade procedente da 

sabedoria. 14 Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição 

egoísta, não se gloriem disso nem ataquem a verdade com mentiras. 15 Essa 

sabedoria não é do tipo que procede do alto; ao contrário, é terrena; não-

espiritual, demoníaca. 16 Porque onde existem inveja e ambição egoísta, há 

discórdia e toda espécie de práticas indecentes. 17 Mas a sabedoria do alto é, antes 

de tudo, pura; depois, pacífica, dócil, racional, cheia de misericórdia e de bons 

frutos, imparcial e sincera. 18 Os pacificadores que plantam a semente da paz 

juntarão uma colheita de justiça. 

 

Ya’akov capítulo 4 

 
1 O que causa disputas e lutas entre vocês? Não são os desejos guerreando 

em seu interior? 2 Vocês desejam coisas que não têm; matam e invejam, mas não 

conseguem obtê-las. Então vocês lutam e disputam. O motivo pelo qual vocês não 
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têm é que não oram! 3 Ou vocês oram e não recebem, por orarem com a motivação 

errada: a pretensão de saciar os próprios desejos. 

 
4 Esposas infiéis! Vocês não sabem que amar o mundo é odiar a Deus? Quem 

escolhe ser amigo do mundo transforma-se em inimigo de Deus! 5 Ou vocês 

supõem que a Escritura fala em vão ao afirmar que há um espírito em nós que 

cobiça com intensidade? 6 Mas a graça que ele nos concede é maior, por isso a 

Escritura diz: 

 

"Deus se opõe aos arrogantes, 

mas dá graça aos humildes". 

 
7 Portanto, submetam-se a Deus. Além disso, resistam ao Adversário, e ele 

fugirá de vocês. 8 Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês! Limpem as 

mãos, pecadores; purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida! 9 Gemam, 

lamentem-se e solucem. Que seu riso se transforme em lamento e sua alegria, em 

tristeza! 10 Humilhem-s e perante o Senhor, e ele os exaltará. 

 
11 Irmãos, parem de falar mal uns dos outros! Quem fala contra um irmão ou 

julga seu irmão, fala contra a Torah e julga a Torah. E, se você julgar a Torah, não é 

praticante dela, mas seu juiz. 12 Há apenas um Doador da Torah; ele também é o 

Juiz, com poder para salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar outro 

ser humano? 

 
13 Agora ouçam, vocês que dizem: "Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, 

faremos negócios e ganharemos dinheiro lá durante um ano!". 14 Vocês nem 

mesmo sabem se estarão vivos amanhã! Porque todos são uma neblina que 

aparece por um pouco e depois se dissipa. 15 Em vez disso, vocês deveriam dizer: 

"Se ADONAI quiser que aconteça", viveremos para fazer isto ou aquilo. 16 Contudo, 

agora, vocês se gloriam de sua arrogância. E toda vanglória é maligna. 17 Portanto, 

qualquer um que saiba a coisa certa a se fazer e não faz, comete pecado. 

 

Ya’akov capítulo 5 

 
1 A seguir, uma palavra para os ricos: chorem e lamentem por causa dos 

contratempos que lhes sobrevirão! 2 A riqueza de vocês apodreceu, e suas roupas 

foram corroídas por traças; 3 seu ouro e prata enferrujaram, e a corrosão deles 

testemunhará contra vocês e devorará sua carne como fogo! Estamos no acharit-
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hayamim, e vocês continuam acumulando bens! 4 Ouçam! Os salários que vocês 

retiveram com fraude dos trabalhadores que ceifaram seus campos clamam contra 

vocês; e os brados dos ceifeiros chegaram aos ouvidos de ADONAI Tzva'ot. 5 Vocês 

tiveram uma vida de luxo e auto-satisfação aqui na terra — em um tempo de 

matança, continuaram se fartando até contentarem o coração. 6 Vocês condenaram 

e assassinaram o inocente; eles não resistiram a vocês. 

 
7 Portanto, irmãos, sejam pacientes até o retorno do Senhor. Vejam como o 

lavrador aguarda pelo precioso "fruto da terra" — ele é paciente até receber as 

chuvas do outono e da primavera. 8 Também vocês sejam pacientes; mantenham 

a coragem, porque a volta do Senhor está próxima. 9 Não se queixem uns contra os 

outros, irmãos, para que não incorram na mesma condenação. Vejam: o Juiz está às 

portas! 10 Como exemplo de terem sofrido maus-tratos e de terem sido pacientes, 

irmãos, observem os profetas que lhes falaram em nome de ADONAI. 11 Vejam, 

consideramos abençoados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram a respeito da 

perseverança de lyov e sabem qual era o propósito de ADONAI: ADONAI é muito 

compassivo e misericordioso. 

 
12 Sobretudo, irmãos, parem de jurar — nem "pelo céu", nem pela terra, nem 

usando qualquer outra fórmula; em vez disso, que seu "sim" signifique "sim", e o 

seu “não”, “não”, para que não caiam em condenação. 

 
13 Há alguém entre vocês com dificuldades? Ele deve orar. Há alguém que se 

sinta bem? Ele deve cantar cânticos de louvor. 

 
14 Há alguém doente entre vocês? Ele deve chamar os anciãos da 

congregação. Eles orarão por essa pessoa e esfregarão azeite de oliva sobre ela em 

nome do Senhor. 15 A oração oferecida com confiança curará o doente — o Senhor 

restaurará sua saúde; e, se essa pessoa tiver cometido pecados, ela será perdoada. 
16 Portanto, reconheçam abertamente seus pecados uns aos outros e orem uns 

pelos outros, para que possam ser curados. A oração de uma pessoa justa é 

poderosa e eficaz. 17 Eliyahu era apenas um ser humano como nós; contudo, ele 

orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a Terra durante 

três anos e seis meses. 18 Então, ele orou novamente, os céus deram chuva, e a 

Terra produziu frutos. 
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19 Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e alguém o trouxer 

de volta, 20 saibam que quem faz um pecador retornar do seu caminho errado o 

salvará da morte e cobrirá muitos pecados. 


