
PERGUNTAS PARA TESTAR A COMPREENSÃO DE TIAGO 

1:2-8 

Q1: vs 1-4: Porque Tiago diz para ficarmos felizes quando passamos por aflições? 
R: Porque as provações produzem paciência, e a paciência, nos faz ficar perfeitos 

e completos. 
 
Q2: v 5: Como pode uma pessoa obter sabedoria? 
R: Pedindo a Deus ... com fé. 
 
Q3: vs 6-8: Por que Deus não responde a algumas orações? 
R: Por falta de fé e por duvidar da palavra de Deus. 

1:9-11 

Q1: v 9: Por que os humildes devem se alegrar? 
R: Porque Deus dar  a eles uma posição de honra. 
 
Q2: vs 10-11: De que devem se lembrar os ricos que se alegram com as suas 

riquezas? 
R: Eles devem se lembrar que essas coisas duram pouco tempo e por isso devem 

tomar cuidado. 
1:12-18 

Q1: v 12: O que promete o senhor aos que permanecem fiéis a Ele em tempos de 
provação? 

R: A cor"a da vida (a recompensa da vida eterna). 
 
Q2: vs 13-15: De onde vem a tentação? 
R: Dos maus desejos que temos dentro de nós. 
 
Q3: vs 16-18: Para que Deus nos adotou como Seus filhos? 
R: Para ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. 

1:19-27 

Q1: vs 19-21: O que Deus quer que o homem faça? 
R: Deixar todo mal, obedecer a Deus e aceitar a Sua palavra. 
 
Q2: vs 22-25: O que o homem deve fazer além de ouvir a palavra de Deus? 
R: Estar sempre atento ... palavra e por em pr tica o que ela manda. 
 
Q3: vs 26-27: O que Deus espera do homem religioso? 
R: Que ajude os outros, que se afaste do pecado e tome cuidado com o que fala. 

2:1-13 

Q1: vs 1-7: Como devem ser tratados os pobres? 
R: Com a mesma atenção e respeito com que os ricos são tratados. 
 



Q2: vs 3-9: O que acontece quando você trata uma pessoa de acordo com a sua 
aparência? 

R: Você comete pecado. 
 
Q3: vs 8-10: O que acontece quando cometemos um pecado pequeno? 
R: É a mesma coisa que quebrarmos todos os mandamentos. 
 
Q4: vs 8-10: O que Deus pensa quando mostramos predileção por certas pessoas? 
R: Que quebramos a lei "amar s o teu próximo ..." e que somos tão culpados como 

se tivessemos quebrado toda a lei. 
 
Q5: vs 12-13: Com quem Deus se  misericordioso? 
R: Com os que tiverem pena dos outros. 

2:14-26 

Q1: vs 14-18: Quais são as pessoas que Deus considera justas? 
R: As que tem fé, acompanhada de boas ações. 
 
Q2: vs 19-25: Como sabemos que Deus quer mais do que uma simples crença? 
R: v 19,  Os dem"nios também crêem e tremem de medo, 
   v 21,  Abraão mostrou sua fé oferecendo Isaque, 
   v 25,  Raabe creu e ajudou os israelitas. 
 
Q3: v 26: O que significa dizer que a fé "é morta"? 
R: Um corpo sem espírito est  morto, assim também a fé sem ações est  morta. 

3:1-12 

Q1: vs 1-5: A língua é como: o freio de um cavalo, o leme de um barco e uma 
pequena chama.  O que isso nos diz sobre a língua? 

R: Que ela é pequena mas pode causar grandes efeitos. 
 
Q2: vs 6-10: Como as pessoas usam as suas línguas? 
R: Para o bem ou para o mal, abençoando ou almaldiçoando. 
 
Q3: vs 10-12: Por que ela não pode ser usada para o bem é para o mal ao memso 

tempo? 
R: Seria como uma fonte de  gua doce e amarga, ou como um espinheiro que d  

bons frutos. 
Ou 
 
Q4: vs 11-12: Tiago usa duas figuras para descrever aqueles que falam o bem e o 

mal.  Descreva essas duas figuras. 
R: Fontes de  gua não produzem  gua doce e  gua amarga.  Uma  rvore não pode 

produzir duas espécies de fruto nem o homem pode ter duas palavras: uma boa 
e outro m . 

3:13-18 

Q1: v 13: De que torna um homem pode provar sua sabedoria? 



R: Fazendo boas obras e tendo bom comportamento. 
 
Q2: vs 14-16: De onde vem a inveja, a amargura, o ejoismo, etc? 
R: Não vem do céu ... mas do Diabo, de Satan s. 
 
Q3: vs 17: Descreva a verdadeira sabedoria que vem de Deus. 
R: É pura, pacífica, bondosa, amistosa, etc. 
 
Q4: v 18: O que essa espécie de sabedoria produz? 
R: Misericórdia, boas ações. 

4:1-3 

Q1: vs 1-2(a): O que causam as guerras e lutas entre vocês? 
R: Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. 
 
Q2: vs 2(b)-3: Por que vocês não conseguem o que querem? 
R: (1) porque não pedem a Deus, 
   (2) porque pedem coisas para serem usadas para os próprios prazeres. 

4:4-6 

Q1: V 4: Por que Tiago chama essas pessoas de "gente infiel"? 
R: Porque elas colocaram a amizade com o mundo acima da amizade com Deus. 
 
Q2: v 4: Qual é o resultado dessa escolha? 
R: A pessoa se torna inimiga de Deus. 
 
Q3: vs 5-6: A quem Deus d  a sua ajuda? 
R: Aos humildes, aos que reconhecem a amizade de Deus. 

4:7-10 

Q1: vs 7-8: O que os humildes devem fazer? 
R: Obedecer a Deus, enfrentar o Diabo e confessar e abandonar o pecado. 
 
Q2: v 7: O que acontece quando se enfrenta o Diabo? 
R: Ele foge de você. 
 
Q3: v 8: Como podemos no aproximar de Deus? 
R: Contando a Deus o nosso pecado e ficando triste e chorando por causa desse 

pecado. 
4:11-12 

Q: Por que não devemos falar mal uns dos outros? 
R: Porque estamos julgando e condenando o nosso irmão.  Só Deus pode fazer 

isso. 
4:13-17 

Q1: vs 13-14: Por que não devemos nos orgulhar falando sobre coisas que 
pensamos fazer no futuro? 



R: Porque não estamos reconhecendo que Deus dirige a nossa vida.  Estamos 
sendo orgulhosos e estamos nos gabando.  Isso é errado. 

 
Q2: v 17: Como Tiago descreve o pecado? 
R: Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. 

5:1-6 

Q1: vs 1-6: Por que Tiago est  falando contra os ricos? 
R1: Porque eles não agiram com homestidade, 
R2: Porque não pagaram os seus trabalhadores, 
R3: Porque eles condenaram e mataram pessoas inocentes. 
 
Q2: v 1: Porque deve o rico chorar? 
R: Pelas desgraças que vai sofrer por causa da sua maldade.  O Senhor est  

chegando para jular. 
5:7-12 

Q1: v 7: Porque Tiago diz aos cristãos que tenham paciência? 
R: Porque a vinda do Senhor est  perto. 
 
Q2: vs 7-8: Que figura ele usa para ilustrar? 
R: A figura de um laviador aguardando a época da colheita. 
 
Q3: vs 10-12: Por que Jó é um bom exemplo de paciência? 
R: Porque ele sofreu muito e o Senhor mostrou grando bondade para com ele. 

5:13-18 

Q1: v 14: O que Tiago diz aos presbíteros da igreja para fazeram pelo doente? 
R: Para orar por ele e derramar azeite na cabeça dele, em nome do Senhor. 
 
Q2: v 15: Qual ser  o resultado da oração feita com fé? 
R: O doente ser  curado.  E os seus pecados serão perdoados. 
 
Q3A: v 16: Por que Tiago disse para confessarmos os nossos pecados uns aos 

outros? 
R: Para que os nossos pecados sejam perdoados. 
 
Q3B: v 16: Por que Tiago disse para orarmos uns pelos outros? 
R: Para sermos curados das nossas doenças. 
 
Q4: vs 17-18: Por que Tiago usou Elias como exemplo? 
 


