
 1

EXAME DAS LIÇÕES 1 – 5: RESPOSTAS 
(A Sua Nova Vida) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. O Cristão nascido de novo não precisa de cultivar a sua natureza. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Os Cristãos estão livres da tentação. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Recebemos vida eterna pelo Filho de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Se queremos permanecer puros, devemos cuidar dos nossos pensamentos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Muitos dos nossos interesses mudam quando nos tornamos Cristãos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Não importa o tipo de literatura que lemos porque o sangue de Jesus nos purifica. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Deus chama-nos a todos nós para sermos pastores, evangelistas ou missionários. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Ao aceitarmos Cristo como nosso Salvador, tornamo-nos 
a)  filhos de Deus. 
b)  boas pessoas. 
c)  Cristãos perfeitos. 
 
9. Na nova vida em Cristo, recebemos 
a)  um novo objectivo para a vida. 
b)  liberdade da doença. 
c)  riquezas materiais. 
 
10. Quando temos problemas, devemos ir ter com os outros crentes porque eles 
a)  já são perfeitos. 
b)  são mais espertos que nós. 
c)  podem orar connosco e ajudar-nos. 
 
11. Se nos recusarmos a perdoar aos outros, 
a)  Deus perdoar-nos-á sempre. 
b)  Deus não perdoará os nossos erros. 
c)  os outros não nos perdoarão. 
 
12. João 10:28 ensina-nos que 
a)  para sermos salvos, devemos ser bons. 
b)  não podemos desiludir Deus. 
c)  estamos seguros em Cristo. 
 
13. O Velho Testamento foi escrito 
a)  depois do nascimento de Cristo. 
b)  na altura em que Jesus viveu neste mundo. 
c)  antes do nascimento de Cristo. 
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14. Alcançamos força espiritual se  
a)  fizermos exercícios físicos e descansarmos o suficiente. 
b)  esperarmos frequentemente no Senhor. 
c)  trabalharmos constantemente para o Senhor. 
 
15. Três das formas pelas quais Deus fala são: 
a)  horóscopos, adivinhação e oração. 
b)  meditação, magia e revistas. 
c)  oração, Bíblia e outros crentes. 
 
16. Ensinar na Escola Dominical pode-se considerar 
a)  exercício espiritual. 
b)  alimentar a alma. 
c)  manter pura a vida. 
 
17. Um Cristão deve orar 
a)  apenas na Igreja. 
b)  apenas de manhã. 
c)  várias vezes ao dia. 
 
18. Jesus disse que se O confessássemos publicamente, Ele 
a)  dar-nos-ia saúde. 
b)  faria também o mesmo por nós perante Deus. 
c)  salvaria as pessoas a que déssemos testemunho. 
 
19. Se um Cristão der o dízimo, Deus 
a)  abençoa-o e fá-lo prosperar. 
b)  não Se importa com isso porque não precisa do nosso dinheiro. 
c)  importa-Se com isso mas não nos abençoa porque Lhe devíamos essa quantia. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-5? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3-5? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-5? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
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EXAME DAS LIÇÕES 6 – 10: RESPOSTAS  
(A Sua Nova Vida) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A lei de Moisés deixou de ter qualquer significado após a vinda de Jesus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Jesus ensinou que devíamos proclamar a toda a gente as nossas boas obras. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. É possível realizar milagres e não ir para o Céu. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Quando nos tornamos Cristãos, a nossa natureza humana já não quer fazer a sua própria vontade. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Um Cristão deve exercitar as suas virtudes mesmo no lar. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Deus proíbe relações sexuais fora do casamento. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Os Cristãos adoram no Domingo porque foi nesse dia que Jesus ressuscitou. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Se nos recusarmos a obedecer às ordens de Deus, Ele 
a)  não Se importa. 
b)  ignora-nos. 
c)  pode castigar-nos. 
 
9. As regras que guiam o Cristão encontram-se 
a)  só no Novo Testamento. 
b)  só no Velho Testamento. 
c)  em toda a Bíblia. 
 
10. Em Mateus 5:11-12, Jesus diz que recebemos um galardão no Céu se 
a)  formos perseguidos por sermos Cristãos. 
b)  nunca nos irarmos. 
c)  cumprirmos os Dez Mandamentos. 
 
11. Quando jejuarmos, 
a)  devemos dizer aos amigos. 
b)  só a igreja deve saber. 
c)  só é preciso que o Pai celeste o saiba. 
 
12. Reconhecemos um falso profeta 
a)  pelas suas acções. 
b)  pelo seu vestir. 
c)  pelo seu olhar. 
 
13. Jesus disse que os que se preocupassem com o reino de Deus, 
a)  nunca seriam perseguidos neste mundo. 
b)  teriam grandes riquezas materiais. 
c)  teriam suprido as suas necessidades materiais. 
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14. Jesus disse que, quando julgamos o próximo, 
a)  Deus nos julga pelos mesmos padrões. 
b)  ajudamos os outros a crescerem. 
c)  ficamos a saber o que devemos fazer. 
 
15. A rocha sobre a qual o sábio edifica é 
a)  generosidade. 
b)  boas obras. 
c)  obediência. 
 
16. Alguns dos frutos que o Espírito Santo produz no Cristão são: 
a)  ambição, imoralidade e egoísmo. 
b)  alegria, paz e humildade. 
c)  milagres, línguas e curas. 
 
17. A forma como um Cristão fala 
a)  afecta o seu testemunho. 
b)  não tem nada a ver com o seu testemunho. 
c)  não é importante. 
 
18. Efésios 6:4 diz que os pais devem 
a)  deixar a educação dos filhos à igreja. 
b)  deixar a educação dos filhos à escola. 
c)  ser eles a educar cristãmente os filhos. 
 
19. Não é preciso termos medo porque 
a)  Deus prometeu não nos abandonar. 
b)  não há nada de que ter medo. 
c)  somos suficientemente fortes para enfrentar qualquer coisa. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 6-10? 
 Sim    Não 
 
21 Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-8? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 9-10? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-10?  
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
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Verifique as Suas Respostas 
 

 
Lição 1 
 
  1  b) de Jesus Cristo, que dá vida 
  2  a) na Bíblia, a Palavra de Deus 
  3  b) muito mais completa e cheia de felicidade que a sua vida anterior. 
  4  Decorar o versículo 
  5  b)Vida plena e abundante 
  6  a) novas perspectivas 
  7  b) cheia de amor por Deus e pelos seus semelhantes 
  8  b) da nova natureza que Deus lhe dá 
  9  c) desfrutar de todos os privilégios ao nosso alcance como filhos de Deus. 
10  a) permanecer em união com Cristo 
11  b) o seu pai bondoso e fiel 
12  b) falando abertamente com Deus, como um filho conversa com o pai 
13  a) Salvador e irmão mais velho 
14  c) pelo Espírito Santo 
15  b) habita em si e ajuda-o a fazer o que é bom 
16  c) à medida que colabora com o Espírito Santo, mediante a fé e a obediência 
17  c) da ajuda do Espírito Santo 
18  a) irmãos uns dos outros em Cristo 
 
 
Lição 2 
 
  1  c) é uma pessoa que anda de mãos dadas com Deus. 
  2  b) Satanás tentará fazê-lo cair. 
  3  c) duvidarem da sua salvação. 
  4  Decorar o versículo 
  5  c) contente, pois sabe que lhe está reservado um galardão no céu. 
  6  c) quanto mais agradecer ao Senhor as bênçãos d'Ele recebidas, mais gozo sentirá. 
  7  a) da fidelidade de Deus. 
  8  b) o perdoe e o ajude a melhorar. 
  9  a) lê a Bíblia e ora diariamente. 
10  a) arrepender-se dos seus pecados e crer no evangelho. 
11  Decorar o versículo 
12  a) sentir remorsos pelos seus pecados e desistir deles.  
13  b) perdoar essa pessoa agora mesmo. 
14  a) boas novas de salvação em Jesus Cristo. 
15  Decorar o versículo 
16  a) Jesus é o único caminho que conduz a Deus. 
 
 
Lição 3 
 
  1  a) gosta de conversar com os Seus filhos. 
  2  b) Sente-se com vontade de fazer alguma coisa. 
      d) Uma verdade espiritual pode tornar-se subitamente mais clara e real ao seu entendimento. 
  3  (pessoal) 
  4  (pessoal) 
  5  (pessoal)  
  6  (pessoal) 
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  7  (oração) 
  8  a) da pregação feita por pastores e evangelistas. 
      d) de livros e folhetos escritos por autores crentes. 
  9  (pessoal) 
10  (pessoal) 
11  (oração) 
12  (oração) 
13  (pessoal) 
14  a) estudar o que Ele diz na Bíblia. 
15  a) foram bons e fiéis. 
      c) foram inspirados pelo Espírito Santo. 
16  b) o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 
17  b) 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 
18  d) hebraico e grego. 
19  a) um livro para toda a humanidade. 
20  c) a tradução de Ferreira de Almeida, revista e actualizada no Brasil. 
 
 
Lição 4 
 
  1  a) manter limpa a sua alma 
      b) fazer exercício espiritual. 
      d) descansar no Senhor. 
      e) alimentar a sua alma. 
  2  b) leitura bíblica e oração. 
      d) leitura de literatura evangélica. 
  3  (pessoal) 
  4  Decorar 
  5  Leitura 
  6  (Oração) 
  7  b) querem manter as suas almas limpas para ficarem bem sadios espiritualmente. 
      c) Deus quer que fiquem isentos de conversas, pensamentos e acções erradas. 
  8  a) Sim, com a ajuda de Deus. 
  9  (pessoal) 
10  Decorar 
11  a) podem causar doenças. 
      c) constituem veneno para o corpo e a alma. 
12  a) falar aos outros de Jesus. 
      c) convidar os seus conhecidos para os cultos da igreja. 
 
 
Lição 5 
 
  1  a) os seus interesses principais. 
  2  (resposta pessoal) 
  3  (resposta pessoal) 
  4  c) passar muito tempo com o Pai celestial e agradar-Lhe em tudo. 
  5  (resposta pessoal)  
  6  (aplicação) 
  7  c) tornar-se membro de uma boa congregação e tomar parte activa no seu programa. 
  8  c) perdoar-lhe e continuar a assistir aos cultos na igreja. 
  9  Decorar o versículo 
10  b) uma ocasião em que os membros da família se reúnem em casa para leitura bíblica e oração. 
11  (resposta pessoal) 
12  (decorar oração) 
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13  b) contem aos outros o que Ele tem feito por eles. 
14  c) que cantemos de todo o coração em louvor a Deus. 
15  a) a décima parte do que ganha. 
16  b) pagam os dízimos. 
17  (Decorar versículo) 
18  a) colocar-se à disposição do pastor para ajudar na igreja. 
19  (resposta pessoal) 
 
 
Lição 6 
 
  1  c) os pais. 
  2  a) o nosso Pai celestial. 
  3  b) Jesus Cristo 
  4  a) 5, 6 e 7 de Mateus 
  5  c) ensinou os padrões de conduta cristã. 
  6  (leitura) 
  7  a) ser humildes 
      b) dar primazia a Deus, fazendo aquilo que Ele quer. 
  8  a) são como sal para a humanidade. 
      c) são como luz para o mundo inteiro 
  9  b) o ódio e a vingança. 
      c) o adultério e os pensamentos imorais. 
10  b) amemos os nossos inimigos. 
11  (leitura) 
12  c) tratemos os outros da maneira que gostaríamos que eles nos tratassem. 
13  a) no céu. 
14  c) orar directamente a Deus. 
15  b) uma oração-modelo encontrada no “Sermão do Monte”. 
16  (leitura) 
17  a) um homem que construiu a sua casa numa rocha. 
 
 
Lição 7 
 
  1  c) o Espírito Santo. 
  2  d) o resultado da habitação e actuação do Espírito Santo na sua vida. 
  3  a) em todos os crentes ao mesmo tempo. 
  4  b) às boas qualidades produzidas pelo Espírito Santo no nosso carácter. 
  5  Decorar. 
  6  c) ganhará a vitória sobre a sua natureza egoísta. 
  7  b) seguir diariamente a orientação do Espírito Santo.  
  8  Leitura 
  9  b) com o Espírito Santo e com fogo. 
10  c) a experiência pentecostal. 
11  a) glossolábia ou falar em línguas. 
12  a) testemunhar de Cristo e orar eficazmente.  
13  Resposta pessoal. 
14  c) os crentes da igreja de hoje. 
15  (Oração) 
16  (Oração) 
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Lição 8 
 
  1  Decorar 
  2  c) a presença, bondade e verdade de Jesus brilham através de si. 
  3  Decorar 
  4  Decorar 
  5  a) constitui o testemunho mais poderoso no sentido de convencer os outros do poder do      
          evangelho. 
  6  Resposta pessoal 
  7  Resposta pessoal 
  8  Resposta pessoal 
  9  Oração 
10  a) enfraquecem o nosso testemunho. 
11  Resposta pessoal 
12  Oração 
13  Resposta pessoal 
14  Resposta pessoal 
15  c) na palavra, procedimento, amor, fé e pureza. 
16  b) afecta a saúde da pessoa. 
      c) influi no testemunho do crente. 
17  b) estes vícios prejudicam o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. 
18  c) pedir ao seu pastor e a outros irmãos em Cristo que orem por ele. 
19  a) é uma virtude cristã. 
20  b) tal pessoa não deve comer. 
21  b) uma boa maneira de deixar brilhar a sua luz. 
22  Resposta pessoal 
 
 
Lição 9 
 
  1  c) seguir os ensinamentos da Palavra de Deus. 
  2  a) continuar a orar por eles. 
  3  (Oração) 
  4  (Leitura) 
  5  (Oração) 
  6  a) pedir perdão por qualquer comportamento descortês em relação aos seus familiares. 
  7  Decorar 
  8  Decorar 
  9  a) casar-se antes de ter relações sexuais com o seu cônjuge. 
10  (Oração) 
11  c) desobediência ao mandamento de Deus 
12  b) está errado, pois recusa aceitar a responsabilidade que Deus lhe deu de cuidar da sua família. 
13  ora, permanecem 
14  (Oração) 
15  (Oração) 
16  Leitura 
 
 
Lição 10 
 
  1  a) ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. 
  2  Decorar 
  3  b) fugirá, se se opuser a ele. 
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  4  b) liberdade da culpa do pecado. 
      d) liberdade do poder do pecado. 
      f) liberdade do castigo do pecado. 
  5  d) confiar no senhor Jesus Cristo. 
  6  c) da verdade que aprendemos na Bíblia. 
  7  a) adorar imagens. 
      e) qualquer forma de espiritismo. 
  8  a) liberdade do medo de espíritos maus. 
      b) liberdade de falsas religiões. 
      d) liberdade da lei mosaica. 
  9  a) podem comer qualquer tipo de carne. 
10  Decorar 
11  Resposta pessoal. 
12  Resposta pessoal. 
13  Leitura 
14  b) da presença de Cristo em si. 
15  Decorar 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


