ESTUDO BÍBLICO
Epístola de Tiago
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O que significa “epístola”?
Carta
Livro
Convite
Jornal
Quem foi o autor dessa epístola? (1.1)
Paulo
Pedro
Tiago
Lucas
Para quem foi escrita? (v.1)
Romanos
Tribo de Judá
Doze tribos dispersas
Ao irmão Timóteo
Complete o verso: “Meus irmãos, considere motivo
de grande ____ o fato de passarem por diversas
provações”. (1.2)
Rejeição
Tristeza
Angústia
Alegria
O que Deus dá liberalmente a todos os que
pedirem corretamente: (1.5-6)
Riquezas
Sabedoria
Saúde
Luxo
Por quem cada pessoa é tentada? (1.14)
Por Deus
Pelas outras pessoas
Pelo inimigo
Pela sua própria cobiça
Qual o prêmio para quem vencer as tentações?
(1.12)
A coroa da vida
A vergonha
Perdeu grandes oportunidades
Riquezas materiais
Todo cristão deve ser “pronto para ouvir” e: (1.19)
Tardio para falar e tardios para irar-se
Pronto para falar e tardio para irar-se
Pronto para falar e pronto para irar-se
Tardio para falar e pronto para irar-se

9. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura
e imaculada é esta: (1.27)
a) Cantar e dançar na Presença de Deus
b) Cuidar de todos os meus amigos!
c) Visitar alguns irmãos que amo, pregar em praças
públicas, orar em alta voz para que todos possam
ver que sou santo!
d) Cuidar dos órfãos e viúvas em suas dificuldades e
não se deixar corromper pelo mundo.
10. O que não devemos fazer quando nos reunirmos
para cultuar a Deus? (2.1-4)
a) Acepção de pessoas, dando tratamento diferente
entre ricos e pobres.
b) Orarmos de mãos dadas.
c) Bater palmas durante o louvor.
d) Glorificar ao Senhor em voz alta.
11. Quem Deus escolheu para serem ricos em fé? (2.5)
a) Os sábios e entendidos
b) As pessoas ricas
c) Todas as pessoas
d) Os pobres aos olhos do mundo
12. Qual é a Lei Real? (2.8)
a) Amarás ao teu amigo como a ti mesmo
b) Amarás ao teu próximo como a ti mesmo
c) Amarás ao teu amigo e odiarás ao teu inimigo
d) Olho por olho, dente por dente
13. A salvação depende de quê? (2.14)
a) Fé apenas, independente das Obras.
b) Obras apenas, independente da Fé.
c) Fé e Obras, juntamente.
d) Não depende de nenhuma dessas coisas.
14. Se um irmão estiver com falta de alimento ou
vestimenta, devemos: (2.15-16)
a) Orar apenas e crer que Deus irá suprir suas
necessidades. Afinal, se esse irmão fosse justo
mesmo não passaria por dificuldades financeiras,
pois o justo não mendiga o pão.
b) Orar e providenciar aquilo que for necessário para
que esse irmão não passe por dificuldades. Afinal,
ele é parte da minha família, sendo meu irmão em
Cristo.
c) Não devemos orar. Pois se Deus não está ajudando
ele, quem somos nós para fazer algo.
d) Devemos apenas mandar-lhe procurar trabalho.
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A Fé sem as Obras é: (2.17,26)
Viva e eficaz
Morta
Remove montanhas
Doente
Os demônios:
Crêem que existe um só Deus e tremem
Não acreditam na existência de Deus
Acreditam na existência de Deus, mas não têm
medo
Zombam de Deus
Complete: “A Fé _____as Obras... e pelas Obras a
Fé foi_____” (2.22)
Cancela; Cancelada
Vence; Derrotada
Cooperou com; Aperfeiçoada
Competiu com; Derrotada
Complete: “O homem é Justificado pelas _____, e
não somente pela ___” (2.24)
Fé; Obras
Palavras; Ação
Obras; Prática
Obras; Fé
Porque muitos não devem ser mestres (ensinar) na
Igreja? (3.1)
Receberão maior juízo
Receberão maior galardão
Receberão maior salário
Receberão muitas críticas
O que contamina todo o corpo? (3.6)
A língua
O cabelo pintado
O nariz
As unhas sujas
Não convém que uma mesma boca pronuncie:
(3.10)
Bênçãos e Maldições
Calúnias e Difamações
Ofensas e Calúnias
Difamações e Ofensas
Complete: “Mas a ______ que vem do alto é,
primeiramente pura, depois, pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos,
sem parcialidade e sem hipocrisia” (3.17)
Bênção
Nuvem
Luz
Sabedoria

23. Porque muitos pedem as cosas a Deus e não
recebem? (3.3)
a) Porque pedem muito
b) Porque pedem de forma errada
c) Porque Deus não quer dar nada para eles
d) Porque eles não são bons o suficiente
24. Quem fala mal do seu irmão se faz: (4.11-12)
a) Seu amigo
b) Justo
c) Juiz
d) Advogado
25. Aquele que sabe fazer o bem e não faz: (4.17)
a) Comete pecado
b) Não faz nada de errado
c) Ama o próximo
d) Será salvo, apesar disso
26. Quem se queixa contra seus irmãos, na vinda de
Cristo será: (5.8-9)
a) Parabenizado
b) Abençoado
c) Liberto
d) Julgado
27. Nossa palavra deve ser: (5.12)
a) Talvez
b) Não e sim
c) Sim, sim, e, não, não
d) Depende
28. Complete: “Está alguém entre vocês sofrendo? __.
Está alguém feliz? ____” (5.13)
a) Grite; Pule
b) Chore; Sorria
c) Ore; Cante
d) Murmure; Comemore
29. O que curará o doente? (5.14-15)
a) O óleo da unção
b) Os presbíteros
c) O copo d’água
d) A oração da fé
30. Por que devemos confessar nossos pecados uns aos
outros e orar uns pelos outros? (5.16)
a) Para sermos curados
b) Para sermos excluídos
c) Para sermos bem vistos
d) Para difamar uns aos outros
31. Se houver algum desviado, devemos: (5.19-20)
a) Abandoná-lo, afinal ele rejeitou a verdade
b) Envergonhá-lo e amaldiçoá-lo
c) Buscá-lo novamente
d) Chamá-lo de apóstata
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