
ESTUDO  BÍBLICO 

 



1. Que foi dado a todo homem? 



É como se um homem,  
partindo para fora da terra, 

deixasse a sua casa,  
e desse autoridade aos seus servos, 

e a cada um a sua obra,  
e mandasse ao porteiro que vigiasse. 

 
Marcos 13:34 



2. Como foi distribuído o trabalho a cada um? 



E a um deu cinco talentos, e a outro dois,  
e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade,  

e ausentou-se logo para longe. 
 

Mateus 25:15 



3. Como são chamados aqueles a quem é confiado 
esse trabalho? 



Porque isto é também como um homem que, 
partindo para fora da terra, chamou os seus servos,  

e entregou-lhes os seus bens. 
 

Mateus 25:14 



4. Como investiram os seus talentos, esses servos? 



E, tendo ele partido,  
o que recebera cinco talentos negociou com eles, 

e granjeou outros cinco talentos. 
Da mesma sorte, o que recebera dois,  

granjeou também outros dois. 
Mas o que recebera um,  

foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 
 

Mateus 25:16-18 



5. Que desculpa apresentou o que escondera 
seu talento? 



E, atemorizado,  
escondi na terra o teu talento; 

aqui tens o que é teu. 
 

Mateus 25:25 



6. Que lhe disse seu senhor? 



Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe:  
Mau e negligente servo;  

sabias que ceifo onde não semeei  
e ajunto onde não espalhei? 

 
Mateus 25:26 



7. O que o servo deveria ter feito, segundo  
a vontade do seu senhor? 



Devias então ter dado  
o meu dinheiro aos banqueiros e,  

quando eu viesse, receberia o meu com os juros. 
 

Mateus 25:27 



8. O que caracteriza as pessoas negligentes? 



Diz o preguiçoso:  
Um leão está lá fora;  

serei morto no meio das ruas. 
 

Provérbios 22:13 



9. Qual foi o fim do servo negligente? 



Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores;  
ali haverá pranto e ranger de dentes. 

 
Mateus 25:30 



10. Que foi dito ao servo que desenvolveu  
seus talentos? 



E o seu senhor lhe disse: 
Bem está, servo bom e fiel.  

Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei;  
entra no gozo do teu senhor. 

 
Mateus 25:21 



11. Por que sofreu Cristo a cruel morte na cruz? 



Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, 
o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,  

suportou a cruz, desprezando a afronta,  
e assentou-se à destra do trono de Deus. 

 
Hebreus 12:2 



12. Que trará ao Senhor essa satisfação e alegria? 



Ele verá o fruto do trabalho da sua alma,  
e ficará satisfeito;  

com o seu conhecimento o meu servo, o justo,  
justificará a muitos;  

porque as iniquidades deles levará sobre si. 
 

Isaías 53:11 



13. Que experimentará o SENHOR Deus,  
por causa dos salvos? 



O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, 
ele salvará; ele se deleitará em ti com alegria;  

calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. 
 

Sofonias 3:17 



14. Que declarou Paulo ser sua coroa de glória? 



Porque, qual é a nossa esperança,  
ou gozo, ou coroa de glória?  

Porventura não o sois vós também  
diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? 

Na verdade vós sois a nossa glória e gozo. 
 

1 Tessalonicenses 2:19,20 



15. Como podemos partilhar do mesmo gozo de Cristo? 



Palavra fiel é esta:  
que, se morrermos com ele, também com ele viveremos; 

Se sofrermos, também com ele reinaremos;  
se o negarmos, também ele nos negará; 

 
2 Timóteo 2:11,12 



16. Que motivo nos deve impelir à obra  
em prol da salvação? 



Porque o amor de Cristo nos constrange, 
julgando nós assim: que, se um morreu por todos, 

logo todos morreram. 
 

2 Coríntios 5:14 



17. A quem representa todo fiel obreiro cristão? 



De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo,  
como se Deus por nós rogasse.  

Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo,  
que vos reconcilieis com Deus. 

 
2 Coríntios 5:20 



18. Que faz Deus com os membros que não dão fruto? 



Toda a vara em mim, que não dá fruto, a tira; 
e limpa toda aquela que dá fruto,  

para que dê mais fruto. 
 

João 15:2 



19. Pode alguém manter para com Cristo,  
uma posição neutra? 



Quem não é comigo é contra mim;  
e quem comigo não ajunta, espalha. 

 
Lucas 11:23 



20. Por que nos diz o Senhor que oremos? 



E dizia-lhes:  
Grande é, em verdade, a seara,  
mas os obreiros são poucos;  

rogai, pois, ao Senhor da seara  
que envie obreiros para a sua seara. 

 
Lucas 10:2 



21. Que advertência nos é feita quanto a  
retardar a obra? 



Não dizeis vós que  
ainda há quatro meses até que venha a ceifa?  

Eis que eu vos digo:  
Levantai os vossos olhos, e vede as terras,  

que já estão brancas para a ceifa. 
 

João 4:35 



22. Que é prometido aos que espalham  
a semente do evangelho? 



Os que semeiam em lágrimas segarão com alegria. 
Aquele que leva a preciosa semente,  

andando e chorando,  
voltará, sem dúvida, com alegria,  

trazendo consigo os seus molhos. 
 

Salmos 126:5,6 



23. Que promessa é feita aos ganhadores de almas? 



Os que forem sábios, pois,  
resplandecerão como o fulgor do firmamento;  

e os que a muitos ensinam a justiça,  
como as estrelas sempre e eternamente. 

 
Daniel 12:3 
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