ESTUDO BÍBLICO
da Epístola aos Colossenses e Laodicenses
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d)
4.

O que significa “epístola”?
Carta
Livro
Convite
Jornal
Quem foi o autor dessa epístola? (1.1)
Paulo e o irmão Timóteo
Pedro e o irmão Lucas
Tiago e o irmão Marcos
João e o irmão Simão
Para quem foi escrita? (1.2)
Aos irmãos da cidade de Atenas
Aos irmãos da cidade de Colossos
Ao irmão Timóteo
Ao irmão Tito
Até onde a Palavra de Deus estava
chegando? (1.6)
a) Em todo o mundo
b) Na Ásia
c) Na Europa
d) Na África
5. O que o apóstolo Paulo pede a Deus para os
irmãos dessas igrejas? (1.9)
a) Conhecimento da vontade de Deus
b) Sabedoria
c) Inteligência
d) Todas as opções acima estão corretas
6. Porque Paulo pediu essas coisas? (1.10)
________________________________________
7. Como Deus nos fez participar da herança dos
santos? (1.12-13)
a) Nos tirou da luz e nos transportou para as
trevas.
b) Nos tirou da pobreza e nos transportou para a
fama.
c) Nos tirou da potestade das trevas, e nos
transportou para o reino do Filho do seu
amor.
d) Nos tirou do mundo e nos transportou para o
céu.

8.
a)
b)
c)
d)
9.

Jesus Cristo, o Filho de Deus é: (1.15)
A imagem do Deus invisível
A imagem dos anjos
A imagem de escultura
A imagem dos animais
Por meio de quem foram criadas todas as
coisas? (1.16)
a) Jesus Cristo
b) Anjos de Deus
c) Homens santos
d) Animais
10. Sendo a Igreja o Corpo espiritual de Jesus
Cristo e nós membros desse Corpo, Ele é
representado por qual parte? (1.18)
a) Cabeça
b) Pé
c) Mão
d) Perna
11. É pela própria vontade de Deus que o Filho
tenha em si mesmo: (1.19)
a) A natureza completa de Deus
b) Apenas a aparência de Deus
c) Algumas características de Deus
d) Apenas a função de representante de Deus
12. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na
cruz, Deus reconciliou consigo mesmo: (1.20)
a) As coisas da terra
b) As coisas dos céus
c) Todas as coisas, tanto as que estão na terra,
como as que estão nos céus.
d) Nada foi reconciliado
13. Ao escrever essa carta aos “gentios”, Paulo
diz que eles estavam longe de Deus e
inimigos dele por causa das más obras que
praticavam. Mas qual o meio que Ele usou
para reconciliá-los? (1.21-22)
a) Pelas obras de caridade
b) Pela morte do seu Filho na cruz.
c) Pelas filosofias gregas
d) Pelos argumentos dos fariseus
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14. Qual a condição para sermos salvos? (1.23)
a) Se, continuarem fiéis, firmados sobre um
alicerce seguro, e mantiverem a esperança do
evangelho
b) Se, permanecerem em seus pecados
c) Se, permanecerem nas práticas das más obras
d) Se, permanecerem sem arrependimento
15. O que Paulo diz cumprir em seu corpo?
(1.24)
a) O resto das aflições de Cristo
b) A angústia de ter que servir a Deus
c) O desespero pelo medo de não se salvar
d) A luta contra os irmãos teimosos
16. O que aconteceu com “o mistério que esteve
oculto” desde todos os séculos? (1.26)
a) Agora foi revelado ao seu povo
b) Agora foi ocultado aos santos
c) Agora foi extinto
d) Agora foi escondido para a eternidade
17. Deus quis fazer conhecer as riquezas desse
mistério entre os: (1.27)
a) Gentios
b) Judeus, apenas
c) Anjos
d) Animais
18. A quem era anunciado esse mistério? (1.28)
a) A todos os homens
b) A todos os judeus
c) A todos os gentios
d) A ninguém
19. Qual é o “mistério de Deus”? (2.2)
a) Jesus Cristo
b) Anjos
c) Serafins
d) Querubins
20. O apóstolo Paulo adverte a Igreja para que
ninguém a engane com: (2.8)
a) Por meio de filosofias
b) Vãs sutilezas
c) Tradição dos homens e rudimentos do mundo
d) Todas estão corretas

21. O apóstolo Paulo diz algo importante a
respeito do Filho de Deus. Paulo diz que em
Jesus Cristo habitava: (2.9)
a) Corporalmente toda a plenitude da divindade.
b) Espiritualmente toda a plenitude da
divindade.
c) Teoricamente toda a plenitude da divindade.
d) Apenas uma parte da divindade.
22. A Circuncisão era um sinal de aliança entre
Deus e o seu povo. Porque, atualmente, não
precisamos realizar em nossos corpos a obra
da Lei chamada “Circuncisão”? (2.11)
a) Estamos Circuncidados em Jesus Cristo
b) Estamos Circuncidados na Carne
c) Estamos Circuncidados em Moisés
d) Estamos Circuncidados em Abraão
23. Em Jesus Cristo, quais outras coisas nos
aconteceram, como Corpo de Cristo e
membros de Seu Corpo? (2.12-13)
a) Fomos Sepultados com Ele, no Batismo
b) Fomos Ressuscitados com nEle, pela Fé
c) Fomos Vivificados com Ele, perdoando-nos
d) Todas estão corretas
24. Todos nós tínhamos uma grande dívida para
com Deus. O que Jesus Cristo fez por nós?
(2.14-15)
a) Pagou essa dívida e pregou na Cruz
b) Nos cobra até hoje essa dívida
c) Não perdoou essa dívida
d) Não havia dívida
25. O apóstolo Paulo diz que a Igreja não
poderia ser julgada pelo comer, ou pelo
beber, ou por causa dos dias de festa, ou da
lua nova, ou dos sábados. Ele explica o que
essas coisas representavam: (2.16-17)
a) Sombras das coisas futuras
b) Sombras das coisas passadas
c) Sombras das coisas presentes
d) Não representavam nada
26. Qual tipo de culto o apóstolo Paulo
condenou? (2.18-19)
a) Culto ao Senhor
b) Culto aos anjos
c) Culto público
d) Culto ao ar livre
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27. Como alguns crentes ainda estavam sendo
escravizados pelas Ordenanças da antiga
aliança? (2.20-23)
a) Não toque nessa coisa, pois é impura
b) Não prove aquela, pois é impura
c) Não peque naquela, pois é impura
d) Todas estão corretas
28. Já que estamos Ressuscitados com Cristo, em
que precisamos pensar? (3.1-3)
a) Pensar nas coisas que são da terra
b) Pensar nas coisas que são de cima, do céu
c) Apenas pensar em nós mesmos
d) Não pensar em nada
29. Após citar uma lista de pecados, o apóstolo
Paulo diz que por causa dessas coisas vem:
(3.5-6)
a) O amor de Deus
b) A ira de Deus
c) A alegria de Deus
d) A felicidade de Deus
30. O que significa a expressão “palavras
torpes”? (3.8)
a) Palavras de bênçãos
b) Palavras boas
c) Palavras indecentes
d) Palavras de ânimo
31. O que as Escrituras diz que nos une, sendo
chamado “vínculo da perfeição”? (3.14)
a) O amor
b) A fé
c) A alegria
d) O cântico
32. Quais elementos do culto o apóstolo Paulo
nos diz? (3.16-17)
a) Ensino
b) Cânticos
c) Obras
d) Todas estão corretas
33. As mulheres (esposas) devem _____ seus
maridos: (3.18)
a) Obedecer
b) Brigar
c) Ameaçar
d) Divorciar

34. Os maridos devem ____ suas esposas: (3.19)
a) Amar e não ser grosseiro com ela
b) Amar e bater nela
c) Amar e ofender ela
d) Amar e espancar ela
35. Porque os pais não devem irritar seus filhos?
(3.21)
a) Para que eles não fiquem desanimados
b) Para que eles não fiquem animados
c) Para que eles não sejam trabalhadores
d) Para que eles não sejam honestos
36. Como devemos trabalhar para nossos
patrões? (3.22-25)
a) Como se fosse para o Senhor
b) Como se fosse para um inimigo
c) Com revolta
d) Com murmuração
37. O que os patrões são exortados a praticar?
(4.1)
a) Justiça e Honestidade
b) Violência e Honestidade
c) Justiça e Violência
d) Ameaças
38. Por que Paulo pedia oração? (4.3)
a) Para que ficasse próspero e pudesse viajar o
mundo inteiro
b) Para que se abrisse oportunidade para
anunciar o mistério de Cristo
c) Para que tivesse tempo de fabricar muitas
tendas para vendê-las
d) Para que ele fosse mais famoso em todo o
mundo
39. Paulo nos orienta aproveitar bem o tempo e
a andar com sabedoria entre: (4.4)
a) Entre os que não crêem
b) Entre os irmãos na fé
c) Não deveriam gastar tempo com os irmãos
d) Não deveriam gastar tempo com os
incrédulos
40. Quem foram os irmãos enviados a igreja de
Colosso pelo apóstolo Paulo? (4.7-8)
a) Marcos e Tito
b) Timóteo e Tito
c) Tíquico e Onésimo
d) Lucas e João
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41. Quem era o irmão que estava preso na
cadeia com o apóstolo Paulo quando ele
escreveu essa epístola? (4.10)
a) Silas
b) Timóteo
c) Tito
d) Aristarco
42. Quem eram os 3 únicos judeus convertidos
que trabalhavam com o apóstolo Paulo para
o Reino de Deus e que o ajudaram muito?
(4.10-11)
a) Marcos, sobrinho de Barnabé
b) Jesus, chamado Justo
c) Aristarco, macedônio, de Tessalônica (ref.
Atos 27:2)
d) Todos estão corretos
43. Quais igrejas eram cuidadas por Epafras?
(4.12-13)
a) Colosso, Laodicéia e Hierápolis.
b) Éfeso, Esmirna e Pérgamo
c) Tiatira, Filadélfia e Sardes
d) Roma, Jerusalém e Filipos
44. Essa epístola foi dirigida também a outra
igreja. Qual igreja deveria também receber e
ler essa carta? (4.16)
a) Laodicéia
b) Filadélfia
c) Corinto
d) Éfeso
45. Qual obreiro é exortado por Paulo a seguir o
ministério? (4.17)
a) Lucas
b) Demas
c) Epafras
d) Arquipo
46. Quem assinou essa epístola de próprio
punho? (4.18)
a) Paulo
b) Timóteo
c) Lucas
d) Tito
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