1:1 iakwbov yeou kai kuriou
ihsou cristou doulov taiv
dwdeka fulaiv taiv en th
diaspora cairein
1:2 pasan caran hghsasye
adelfoi mou otan peirasmoiv
peripeshte poikiloiv
1:3 ginwskontev oti to dokimion
umwn thv pistewv katergazetai
upomonhn
1:4 h de upomonh ergon teleion
ecetw ina hte teleioi kai
oloklhroi en mhdeni leipomenoi
1:5 ei de tiv umwn leipetai
sofiav aiteitw para tou
didontov yeou pasin aplwv kai
mh oneidizontov kai doyhsetai
autw
1:6 aiteitw de en pistei mhden
diakrinomenov o gar
diakrinomenov eoiken kludwni
yalasshv anemizomenw kai
ripizomenw
1:7 mh gar oiesyw o anyrwpov
ekeinov oti lhqetai ti para tou
kuriou
1:8 anhr diqucov akatastatov
en pasaiv taiv odoiv autou

Jas 1:1 Tiago, um servo de Deus e do
Senhor Jesus Cristo, às doze tribos que
estão na Diáspora, saúde!

1:9 kaucasyw de o adelfov o
tapeinov en tw uqei autou
1:10 o de plousiov en th
tapeinwsei autou oti wv anyov
cortou pareleusetai
1:11 aneteilen gar o hliov sun
tw kauswni kai exhranen ton

Jas 1:9 Mas glorie-se o irmão humilde
na sua exaltação,

Jas 1:2 Tende toda alegria, meus
irmãos, quando cairdes em várias
provações,
Jas 1:3 Sabendo que a prova da vossa
fé opera a paciência.
Jas 1:4 Mas a paciência tenha a sua
obra perfeita, para que sejais perfeitos
e completos, em nada faltando.
Jas 1:5 E, se algum de vós tem falta de
sabedoria, peça a Deus, que
liberalmente a concede a todos e não o
reprova, e lhe será dada;
Jas 1:6 Mas peça-a em fé, nada
duvidando; porque o que duvida é
semelhante à onda do mar sendo
levada pelo vento e lançada de uma
parte para outra;
Jas 1:7 Porque não pense o tal homem
que receberá alguma coisa do Senhor;
Jas 1:8 O varão de coração dobre é
inconstante em todos os seus
caminhos.

Jas 1:10 E o rico no seu abatimento,
porque ele passará como a flor da
erva.
Jas 1:11 Porque saiu o sol com o seu
ardor, e secou a erva, e a sua flor caiu,

corton kai to anyov autou
exepesen kai h euprepeia tou
proswpou autou apwleto
outwv kai o plousiov en taiv
poreiaiv autou maranyhsetai
1:12 makariov anhr ov upomenei
peirasmon oti dokimov
genomenov lhqetai ton
stefanon thv zwhv on
ephggeilato o kuriov toiv
agapwsin auton
1:13 mhdeiv peirazomenov
legetw oti apo tou yeou
peirazomai o gar yeov
apeirastov estin kakwn
peirazei de autov oudena
1:14 ekastov de peirazetai upo
thv idiav epiyumiav exelkomenov
kai deleazomenov
1:15 eita h epiyumia
sullabousa tiktei amartian h
de amartia apotelesyeisa
apokuei yanaton
1:16 mh planasye adelfoi mou
agaphtoi
1:17 pasa dosiv agayh kai pan
dwrhma teleion anwyen estin
katabainon apo tou patrov twn
fwtwn par w ouk eni
parallagh h trophv
aposkiasma
1:18 boulhyeiv apekuhsen hmav
logw alhyeiav eiv to einai hmav
aparchn tina twn autou
ktismatwn
1:19 wste adelfoi mou agaphtoi

e a formosa aparência do seu aspecto
pereceu; assim também o rico se
murchará nos seus caminhos!

Jas 1:12 Bem-aventurado o varão que
suporta a provação; porque, havendo
sido aprovado, receberá a coroa da
vida, a qual o Senhor prometeu aos
que o amam.
Jas 1:13 Ninguém sendo tentado, diga:
Sou tentado de Deus; porque Deus não
é tentado pelos males, e ele mesmo a
ninguém tenta;
Jas 1:14 Mas cada um é tentado
quando é atraído e engodado pela sua
própria concupiscência;
Jas
1:15
Depois
havendo
a
concupiscência concebido, dá à luz o
pecado; e o pecado havendo sido
consumado, gera a morte.
Jas 1:16 Não sejais enganados, meus
amados irmãos;
Jas 1:17 Toda a boa dádiva e todo o
dom perfeito é proveniente do alto,
descendo desde o Pai das luzes, em
quem não há mudança, nem sombra de
variação.
Jas 1:18 Havendo desejado, ele nos
gerou pela palavra da verdade, para
nós sermos como primícias das suas
criaturas.
Jas 1:19 Portanto, meus amados
irmãos, todo o homem seja pronto para

estw pav anyrwpov tacuv eiv
to akousai braduv eiv to
lalhsai braduv eiv orghn
1:20 orgh gar androv
dikaiosunhn yeou ou
katergazetai
1:21 dio apoyemenoi pasan
ruparian kai perisseian
kakiav en prauthti dexasye ton
emfuton logon ton dunamenon
swsai tav qucav umwn
1:22 ginesye de poihtai logou
kai mh monon akroatai
paralogizomenoi eautouv
1:23 oti ei tiv akroathv logou
estin kai ou poihthv outov
eoiken andri katanoounti to
proswpon thv genesewv autou
en esoptrw
1:24 katenohsen gar eauton kai
apelhluyen kai euyewv
epelayeto opoiov hn
1:25 o de parakuqav eiv nomon
teleion ton thv eleuyeriav kai
parameinav outov ouk
akroathv epilhsmonhv
genomenov alla poihthv ergou
outov makariov en th poihsei
autou estai
1:26 ei tiv dokei yrhskov einai
en umin mh calinagwgwn
glwssan autou all apatwn
kardian autou toutou mataiov
h yrhskeia
1:27 yrhskeia kayara kai
amiantov para tw yew kai

ouvir, tardio para falar, tardio para se
irar;
Jas 1:20 Porque a ira do varão não
opera a justiça de Deus.
Jas 1:21 Por isso, havendo rejeitado
toda a imundícia e superfluidade de
malícia, recebei com mansidão a
palavra em vós enxertada, a qual pode
salvar as vossas almas.
Jas 1:22 E sede cumpridores da
palavra, e não somente ouvintes,
enganando a vós mesmos;
Jas 1:23 Porque se alguém é ouvinte
da palavra e não cumpridor, este é
semelhante a um varão contemplando
o seu rosto natural num espelho;
Jas 1:24 Porque contemplou a si
mesmo e saiu, e logo esqueceu-se de
como era;
Jas
1:25
Mas
aquele
que
cuidadosamente atentou para a lei
perfeita, a da liberdade, e nela
perseverou, este, não havendo sido
ouvinte esquecidiço, mas fazedor da
obra, este tal será bem-aventurado no
seu feito.
Jas 1:26 Se alguém entre vós supõe ser
religioso, não refreando a sua língua,
antes está enganando o seu próprio
coração, a religião desse é vã;
Jas 1:27 A religião pura e imaculada
para com nosso Deus e Pai é esta:
Visitar os órfãos e viúvas nas suas

patri auth estin episkeptesyai
orfanouv kai chrav en th
yliqei autwn aspilon eauton
threin apo tou kosmou
2:1 adelfoi mou mh en
proswpolhqiaiv ecete thn
pistin tou kuriou hmwn ihsou
cristou thv doxhv
2:2 ean gar eiselyh eiv thn
sunagwghn umwn anhr
crusodaktuliov en esyhti
lampra eiselyh de kai ptwcov
en rupara esyhti
2:3 kai epibleqhte epi ton
forounta thn esyhta thn
lampran kai eiphte autw su
kayou wde kalwv kai tw ptwcw
eiphte su sthyi ekei h kayou
wde upo to upopodion mou
2:4 kai ou diekriyhte en eautoiv
kai egenesye kritai
dialogismwn ponhrwn
2:5 akousate adelfoi mou
agaphtoi ouc o yeov exelexato
touv ptwcouv tou kosmou
toutou plousiouv en pistei kai
klhronomouv thv basileiav hv
ephggeilato toiv agapwsin
auton
2:6 umeiv de htimasate ton
ptwcon ouc oi plousioi
katadunasteuousin umwn kai
autoi elkousin umav eiv
krithria
2:7 ouk autoi blasfhmousin to
kalon onoma to epiklhyen ef
umav

tribulações, e guardar a si mesmo
imaculado do mundo.

Jas 2:1 MEUS irmãos, não tenhais a fé
do nosso Senhor Jesus Cristo, o
Senhor da glória, em acepção de
pessoas;
Jas 2:2 Porque se algum varão entrar
na vossa sinagoga com anéis de ouro e
com trajes preciosos, e entrar também
algum pobre com sórdido traje,
Jas 2:3 E atentardes para o que está
usando o traje precioso, e lhe
disserdes:
Assenta
tu
aqui
honradamente, e ao pobre disserdes:
Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui
abaixo do meu estrado;
Jas 2:4 Porventura não fizestes
discriminação entre vós mesmos, e vos
fizestes juízes de maus pensamentos?
Jas 2:5 Ouvi, meus amados irmãos,
porventura não escolheu Deus os
pobres deste mundo para serem ricos
na fé, e herdeiros do Reino que ele
prometeu aos que o amam?

Jas 2:6 Mas vós desonrastes o pobre.
Porventura não vos oprimem os ricos,
e vos arrastam para os tribunais?

Jas 2:7 Porventura não blasfemam eles
o bom nome que sobre vós foi
invocado?

2:8 ei mentoi nomon teleite
basilikon kata thn grafhn
agaphseiv ton plhsion sou wv
seauton kalwv poieite
2:9 ei de proswpolhpteite
amartian ergazesye elegcomenoi
upo tou nomou wv parabatai

Jas 2:8 Se na verdade cumprirdes a lei
real conforme a Escritura: Amarás a
teu próximo como a ti mesmo, bem
fazeis;

2:10 ostiv gar olon ton nomon
thrhsei ptaisei de en eni gegonen
pantwn enocov
2:11 o gar eipwn mh moiceushv
eipen kai mh foneushv ei de ou
moiceuseiv foneuseiv de gegonav
parabathv nomou

Jas 2:10 Porque qualquer que guardar
toda a lei, mas tropeçar em um só
ponto, é culpado de todos.

2:12 outwv laleite kai outwv
poieite wv dia nomou eleuyeriav
mellontev krinesyai
2:13 h gar krisiv anilewv tw mh
poihsanti eleov kai
katakaucatai eleov krisewv

Jas 2:12 Assim falai e assim procedei,
como estando para serdes julgados
pela lei da liberdade;

2:14 ti to ofelov adelfoi mou
ean pistin legh tiv ecein erga de
mh ech mh dunatai h pistiv
swsai auton
2:15 ean de adelfov h adelfh
gumnoi uparcwsin kai
leipomenoi wsin thv efhmerou
trofhv
2:16 eiph de tiv autoiv ex umwn
upagete en eirhnh yermainesye
kai cortazesye mh dwte de
autoiv ta epithdeia tou
swmatov ti to ofelov
2:17 outwv kai h pistiv ean mh

Jas 2:14 Qual o proveito, meus irmãos,
se alguém disser ter fé, mas não tiver
as obras? Porventura a fé pode salválo?

Jas 2:9 Mas se fazeis acepção de
pessoas, cometeis pecado, sendo
reprovados
pela
lei
como
transgressores.

Jas 2:11 Porque aquele que disse: Não
cometerás adultério, também disse:
Não matarás. Portanto, se tu não
cometeres adultério, mas matares, tu
estás feito um transgressor da lei.

Jas 2:13 Porque o juízo será sem
misericórdia sobre aquele que não fez
misericórdia; e a misericórdia gloriase sobre o juízo,

Jas 2:15 E se um irmão ou uma irmã
estiverem nus, e estiverem tendo falta
do mantimento quotidiano,
Jas 2:16 E algum dentre vós lhes
disser: Ide em paz, aquentai-vos e sede
fartos; e lhes não derdes as coisas
necessárias para o corpo, qual é o
proveito disso?
Jas 2:17 Assim também a fé, se não

erga ech nekra estin kay
eauthn
2:18 all erei tiv su pistin eceiv
kagw erga ecw deixon moi thn
pistin sou cwriv twn ergwn sou
kagw deixw soi ek twn ergwn
mou thn pistin mou
2:19 su pisteueiv oti o yeov eiv
estin kalwv poieiv kai ta
daimonia pisteuousin kai
frissousin
2:20 yeleiv de gnwnai w
anyrwpe kene oti h pistiv cwriv
twn ergwn nekra estin
2:21 abraam o pathr hmwn ouk
ex ergwn edikaiwyh anenegkav
isaak ton uion autou epi to
yusiasthrion
2:22 blepeiv oti h pistiv
sunhrgei toiv ergoiv autou kai
ek twn ergwn h pistiv eteleiwyh
2:23 kai eplhrwyh h grafh h
legousa episteusen de abraam
tw yew kai elogisyh autw eiv
dikaiosunhn kai filov yeou
eklhyh
2:24 orate toinun oti ex ergwn
dikaioutai anyrwpov kai ouk ek
pistewv monon
2:25 omoiwv de kai raab h
pornh ouk ex ergwn edikaiwyh
upodexamenh touv aggelouv kai
etera odw ekbalousa

tiver as obras, é morta em si mesma.

2:26 wsper gar to swma cwriv
pneumatov nekron estin outwv

Jas 2:26 Porque assim como o corpo
sem o espírito está morto, assim
também a fé sem as obras, é morta.

Jas 2:18 Mas dirá alguém: Tu tens a fé
e eu tenho as obras; mostra-me a tua fé
sem as tuas obras, e pelas minhas
obras eu te mostrarei a minha fé.
Jas 2:19 Tu crês que há um só Deus?
Bem fazes; também os demônios
creem, e estremecem.
Jas 2:20 Mas, queres tu saber, ó
homem vão, que a fé sem as obras é
morta?
Jas 2:21 Porventura não foi o nosso
pai Abraão justificado pelas obras,
havendo oferecido o seu filho Isaque
sobre o altar?
Jas 2:22 Vês que a fé cooperava com
as suas obras, e que a fé foi
aperfeiçoada pelas obras:
Jas 2:23 E a Escritura se cumpriu, a
qual diz: E creu Abraão em Deus, e
isso lhe foi imputado por justiça, e ele
foi chamado amigo de Deus.
Jas 2:24 Vedes portanto, que um
homem é justificado pelas obras, e não
somente pela fé.
Jas 2:25 E de igual modo também
Raabe, a meretriz, não foi justificada
pelas obras, havendo recebido os
mensageiros, e os despedido por outro
caminho?

kai h pistiv cwriv twn ergwn
nekra estin
3:1 mh polloi didaskaloi
ginesye adelfoi mou eidotev oti
meizon krima lhqomeya
3:2 polla gar ptaiomen
apantev ei tiv en logw ou ptaiei
outov teleiov anhr dunatov
calinagwghsai kai olon to
swma
3:3 idou twn ippwn touv
calinouv eiv ta stomata
ballomen prov to peiyesyai
autouv hmin kai olon to swma
autwn metagomen
3:4 idou kai ta ploia thlikauta
onta kai upo sklhrwn anemwn
elaunomena metagetai upo
elacistou phdaliou opou an h
ormh tou euyunontov boulhtai

Jas 3:1 MEUS irmãos, muitos de vós
não sejais mestres, sabendo que
receberemos tanto maior juízo.
Jas 3:2 Porque todos tropeçamos em
muitas coisas. Se alguém não tropeça
em palavra, o tal varão é perfeito,
poderoso também para refrear todo o
corpo.
Jas 3:3 Eis que, nós pomos os freios
nas bocas dos cavalos, para eles nos
obedecerem, e assim manobramos
todo o corpo deles.
Jas 3:4 Vede também as naus, sendo
tão grandes, e levadas por impetuosos
ventos, são manobradas com um
pequeníssimo leme para onde quer que
queira o impulso daquele que as está
pilotando.

3:5 outwv kai h glwssa mikron Jas 3:5 Assim também a língua é um
melov estin kai megalaucei idou pequeno membro, e se gloria de
oligon pur hlikhn ulhn anaptei grandes coisas. Vede quão grande
bosque um pequeno fogo incendeia!

3:6 kai h glwssa pur o kosmov
thv adikiav outwv h glwssa
kayistatai en toiv melesin
hmwn h spilousa olon to swma
kai flogizousa ton trocon thv
genesewv kai flogizomenh upo
thv geennhv
3:7 pasa gar fusiv yhriwn te
kai peteinwn erpetwn te kai
enaliwn damazetai kai
dedamastai th fusei th
anyrwpinh

Jas 3:6 A língua também é um fogo, o
mundo da iniquidade; assim a língua
está posta entre os nossos membros,
contaminando todo o corpo, e
inflamando o curso da natureza, e
sendo inflamada pelo inferno.
Jas 3:7 Porque toda a natureza tanto de
animais selvagens como de aves, tanto
de répteis como de animais do mar, é
dominada e foi dominada pela
natureza humana;

3:8 thn de glwssan oudeiv
dunatai anyrwpwn damasai
akatasceton kakon mesth iou
yanathforou
3:9 en auth eulogoumen ton yeon
kai patera kai en auth
katarwmeya touv anyrwpouv
touv kay omoiwsin yeou
gegonotav
3:10 ek tou autou stomatov
exercetai eulogia kai katara
ou crh adelfoi mou tauta
outwv ginesyai
3:11 mhti h phgh ek thv authv
ophv bruei to gluku kai to
pikron
3:12 mh dunatai adelfoi mou
sukh elaiav poihsai h ampelov
suka outwv oudemia phgh
alukon kai gluku poihsai udwr

Jas 3:8 Mas nenhum dos homens pode
dominar a língua; ela é um mal
irrefreável, cheia de peçonha mortal,

3:13 tiv sofov kai episthmwn en
umin deixatw ek thv kalhv
anastrofhv ta erga autou en
prauthti sofiav
3:14 ei de zhlon pikron ecete
kai eriyeian en th kardia umwn
mh katakaucasye kai qeudesye
kata thv alhyeiav
3:15 ouk estin auth h sofia
anwyen katercomenh all
epigeiov qucikh daimoniwdhv
3:16 opou gar zhlov kai eriyeia
ekei akatastasia kai pan
faulon pragma
3:17 h de anwyen sofia prwton

Jas 3:13 Quem dentre vós é sábio e
entendido? Mostre pela sua boa
conduta as suas obras em mansidão de
sabedoria;

Jas 3:9 Com ela bendizemos ao nosso
Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos
os homens, os quais são feitos à
semelhança de Deus;
Jas 3:10 Da mesma boca procede
benção e maldição. Meus irmãos, não
convém isto ser assim.
Jas 3:11 Porventura alguma fonte jorra
da mesma abertura a água doce e a
amarga?
Jas 3:12 Meus irmãos, pode uma
figueira produzir azeitonas, ou uma
videira figos? Assim também nenhuma
fonte pode produzir água salgada e
doce.

Jas 3:14 Mas se tendes amarga inveja e
contenda no vosso coração, não vos
glorieis nem mintais contra a verdade.
Jas 3:15 Não é esta a sabedoria
descendo do alto, mas é terrena,
animal, e diabólica;
Jas 3:16 Porque onde há inveja e
contenda, aí há perturbação e toda a
obra perversa;
Jas 3:17 Mas a sabedoria do alto, na
verdade é primeiramente pura, depois

men agnh estin epeita eirhnikh
epieikhv eupeiyhv mesth eleouv
kai karpwn agaywn adiakritov
kai anupokritov
3:18 karpov de thv dikaiosunhv
en eirhnh speiretai toiv
poiousin eirhnhn
4:1 poyen polemoi kai macai en
umin ouk enteuyen ek twn
hdonwn umwn twn
strateuomenwn en toiv melesin
umwn
4:2 epiyumeite kai ouk ecete
foneuete kai zhloute kai ou
dunasye epitucein macesye kai
polemeite ouk ecete de dia to mh
aiteisyai umav
4:3 aiteite kai ou lambanete
dioti kakwv aiteisye ina en taiv
hdonaiv umwn dapanhshte
4:4 moicoi kai moicalidev ouk
oidate oti h filia tou kosmou
ecyra tou yeou estin ov an oun
boulhyh filov einai tou kosmou
ecyrov tou yeou kayistatai
4:5 h dokeite oti kenwv h grafh
legei prov fyonon epipoyei to
pneuma o katwkhsen en hmin
4:6 meizona de didwsin carin dio
legei o yeov uperhfanoiv
antitassetai tapeinoiv de
didwsin carin
4:7 upotaghte oun tw yew
antisthte tw diabolw kai
feuxetai af umwn
4:8 eggisate tw yew kai eggiei

pacífica, moderada, tratável, cheia de
misericórdia e de bons frutos,
imparcial e sem hipocrisia.
Jas 3:18 Ora, o fruto da justiça é
semeado na paz, para os que produzem
a paz.
Jas 4:1 DE ONDE vêm as guerras e
pelejas entre vós? Porventura não vêm
disto, dos vossos desejos por prazeres,
que nos vossos membros guerreiam?
Jas 4:2 Cobiçais, e nada tendes; matais
e sois invejosos, e não podeis alcançar;
combateis e guerreais, e nada tendes,
mas por causa do não não pedirdes
vós;
Jas 4:3 Pedis, e não recebeis, porque
pedis mal, para o gastardes nos vossos
prazeres.
Jas 4:4 Adúlteros e adúlteras, não
sabeis que a amizade do mundo é
inimizade contra Deus? Portanto
qualquer que quiser ser amigo do
mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Jas 4:5 Ou pensais vós que a Escritura
diz em vão? O Espírito que tomou
habitação em nós, deseja com ciúme?
Jas 4:6 Mas dá maior graça. Portanto
diz a Escritura: Deus resiste aos
soberbos, mas dá graça aos humildes.
Jas 4:7 Sujeitai-vos pois a Deus; resisti
ao diabo, e ele fugirá de vós.
Jas 4:8 Chegai-vos a Deus, e ele se

umin kayarisate ceirav
amartwloi kai agnisate
kardiav diqucoi
4:9 talaipwrhsate kai
penyhsate kai klausate o
gelwv umwn eiv penyov
metastrafhtw kai h cara eiv
kathfeian
4:10 tapeinwyhte enwpion tou
kuriou kai uqwsei umav
4:11 mh katalaleite allhlwn
adelfoi o katalalwn adelfou
kai krinwn ton adelfon autou
katalalei nomou kai krinei
nomon ei de nomon krineiv ouk ei
poihthv nomou alla krithv
4:12 eiv estin o nomoyethv o
dunamenov swsai kai apolesai
su tiv ei ov krineiv ton eteron
4:13 age nun oi legontev
shmeron h aurion poreusomeya
eiv thnde thn polin kai
poihsomen ekei eniauton ena kai
emporeusomeya kai kerdhsomen
4:14 oitinev ouk epistasye to
thv aurion poia gar h zwh umwn
atmiv gar estin h prov oligon
fainomenh epeita de
afanizomenh
4:15 anti tou legein umav ean o
kuriov yelhsh kai zhsomen kai
poihsomen touto h ekeino
4:16 nun de kaucasye en taiv
alazoneiaiv umwn pasa
kauchsiv toiauth ponhra estin
4:17 eidoti oun kalon poiein kai

chegará a vós. Limpai as vossas mãos,
pecadores, e purificai os vossos
corações, vós de duplo ânimo.
Jas 4:9 Senti vossas misérias e
lamentai e chorai; vosso riso se
converta em pranto, e vossa alegria em
tristeza.
Jas 4:10 Humilhai-vos perante o
Senhor, e ele vos exaltará.
Jas 4:11 Irmãos, não faleis mal uns dos
outros. Quem fala mal do seu irmão, e
julga ao seu irmão, fala mal da lei, e
julga a lei. E se tu julgas a lei, já não
és cumpridor da lei, mas um juiz.
Jas 4:12 Um só é o Legislador, que
pode salvar e destruir; mas quem és tu
que julgas ao outro?
Jas 4:13 Ide agora, vós que estais
dizendo: Hoje e amanhã iremos a uma
tal cidade, e lá passaremos um ano e
negociaremos e ganharemos;
Jas 4:14 Vós, que não sabeis o que
acontecerá no amanhã. Porque, o que
é a vossa vida? Pois é um vapor, que
por um pouco aparece, e depois se
desvanece.
Jas 4:15 Em lugar do vosso dizer: Se o
Senhor quiser, e vivermos, então
faremos isto ou aquilo.
Jas 4:16 Mas agora vos vangloriais nas
vossas presunções; toda tal gloria é
maligna.
Jas 4:17 Portanto, aquele que sabe

mh poiounti amartia autw estin fazer o bem, e não o faz, isto é pecado
para ele.

5:1 age nun oi plousioi
klausate ololuzontev epi taiv
talaipwriaiv umwn taiv
epercomenaiv
5:2 o ploutov umwn seshpen kai
ta imatia umwn shtobrwta
gegonen
5:3 o crusov umwn kai o
argurov katiwtai kai o iov
autwn eiv marturion umin estai
kai fagetai tav sarkav umwn
wv pur eyhsaurisate en
escataiv hmeraiv
5:4 idou o misyov twn ergatwn
twn amhsantwn tav cwrav
umwn o apesterhmenov af umwn
krazei kai ai boai twn
yerisantwn eiv ta wta kuriou
sabawy eiselhluyasin
5:5 etrufhsate epi thv ghv kai
espatalhsate eyreqate tav
kardiav umwn wv en hmera
sfaghv
5:6 katedikasate efoneusate
ton dikaion ouk antitassetai
umin
5:7 makroyumhsate oun adelfoi
ewv thv parousiav tou kuriou
idou o gewrgov ekdecetai ton
timion karpon thv ghv
makroyumwn ep autw ewv an
labh ueton prwimon kai oqimon
5:8 makroyumhsate kai umeiv
sthrixate tav kardiav umwn oti
h parousia tou kuriou hggiken

Jas 5:1 Ide agora, vós os ricos, chorai
pranteando sobre as vossas misérias
que estão vindo sobre vós.
Jas 5:2 As vossas riquezas estão
apodrecidas, e as vossas vestes estão
comidas por traça.
Jas 5:3 O vosso ouro e a vossa prata
estão enferrujados, e a ferrugem deles
será por testemunho contra vós, e
comerá a vossa carne como fogo.
Entesourastes para os últimos dias!
Jas 5:4 Eis que o salário dos
trabalhadores que ceifaram os vossos
campos, o qual foi fraudulentamente
retido por vós, clama; e os clamores
dos que as ceifaram têm entrado nos
ouvidos do Senhor dos exércitos.
Jas 5:5 Deliciosamente vivestes sobre
a terra, e vos deleitastes; cevastes os
vossos corações como num dia de
matança;
Jas 5:6 Condenastes e matastes o justo;
e ele não vos resistiu.
Jas 5:7 Portanto irmãos, sede pacientes
até à vinda do Senhor. Eis que o
lavrador espera o precioso fruto da
terra, aguardando-o com paciência, até
que receba a chuva temporã e serôdia.
Jas 5:8 Sede vós também pacientes,
fortalecei os vossos corações, porque a
vinda do Senhor já está próxima.

5:9 mh stenazete kat allhlwn
adelfoi ina mh katakriyhte
idou o krithv pro twn yurwn
esthken
5:10 upodeigma labete thv
kakopayeiav adelfoi mou kai
thv makroyumiav touv
profhtav oi elalhsan tw
onomati kuriou
5:11 idou makarizomen touv
upomenontav thn upomonhn iwb
hkousate kai to telov kuriou
eidete oti polusplagcnov estin
o kuriov kai oiktirmwn

Jas 5:9 Irmãos, não vos queixeis uns
contra os outros, para que não sejais
condenados. Eis que o Juiz está à
porta.

5:12 pro pantwn de adelfoi mou
mh omnuete mhte ton ouranon
mhte thn ghn mhte allon tina
orkon htw de umwn to nai nai
kai to ou ou ina mh upo krisin
peshte
5:13 kakopayei tiv en umin
proseucesyw euyumei tiv
qalletw
5:14 asyenei tiv en umin
proskalesasyw touv
presbuterouv thv ekklhsiav
kai proseuxasywsan ep auton
aleiqantev auton elaiw en tw
onomati tou kuriou
5:15 kai h euch thv pistewv
swsei ton kamnonta kai egerei
auton o kuriov kan amartiav h
pepoihkwv afeyhsetai autw
5:16 exomologeisye allhloiv ta
paraptwmata kai eucesye uper

Jas 5:12 Mas acima tudo, meus
irmãos, não jureis, nem pelo céu nem
pela terra, nem façais qualquer outro
juramento; mas seja de vós o sim, sim,
e o não, não; para que não caiais em
condenação.

Jas 5:10 Meus irmãos, tomai como
exemplo de sofrimento de aflições e de
paciência, os profetas que falaram no
nome do Senhor;
Jas 5:11 Eis que temos por bemaventurados os que estão suportando
pacientemente. Ouvistes do suportar
paciente de Jó, e vistes o fim que o
Senhor lhe deu; porque o Senhor é
cheio de terna misericórdia e
compassivo.

Jas 5:13 Está alguém entre vós aflito?
Ore; está alguém contente? Salmodie;
Jas 5:14 Está alguém doente entre vós?
Chame a si os anciãos da igreja, e
estes orem sobre ele, havendo-o
ungido com azeite no nome do Senhor;

Jas 5:15 E a oração da fé salvará o
doente, e o Senhor o levantará; e se
houver cometido pecados, isto lhe será
perdoado.
Jas 5:16 Confessai as vossas culpas
uns aos outros, e orai uns pelos outros,

allhlwn opwv iayhte polu
iscuei dehsiv dikaiou
energoumenh
5:17 hliav anyrwpov hn
omoiopayhv hmin kai proseuch
proshuxato tou mh brexai kai
ouk ebrexen epi thv ghv
eniautouv treiv kai mhnav ex
5:18 kai palin proshuxato kai
o ouranov ueton edwken kai h
gh eblasthsen ton karpon
authv
5:19 adelfoi ean tiv en umin
planhyh apo thv alhyeiav kai
epistreqh tiv auton
5:20 ginwsketw oti o
epistreqav amartwlon ek
planhv odou autou swsei quchn
ek yanatou kai kaluqei plhyov
amartiwn

para que sejais sarados. É muito eficaz
a oração atuante de um justo.
Jas 5:17 Elias era homem sujeito às
mesmas paixões que nós, e com oração
orou para não chover; e não choveu
sobre a terra por três anos e seis
meses;
Jas 5:18 E outra vez orou, e o céu deu
chuva, e a terra produziu o seu fruto.

Jas 5:19 Irmãos, se algum dentre vós
tiver desviado da verdade, e alguém o
converter,
Jas 5:20 Saiba ele que, aquele havendo
convertido um pecador do erro do seu
caminho, salvará uma alma da morte,
e cobrirá uma multidão de pecados.

