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Verifique as Suas Respostas 
 

Lição 1 
 
  1  a)  ter um relacionamento com Ele baseado no amor. 
  2  b)  conhecermos a vontade de Deus para nós. 
  3  b)  de sabermos quais são os mandamentos de Deus. 
  4  c)  permitir que o Espírito Santo nos ensine. 
  5  c)  Deus. 
  6  iluminação ou luz. 
  7  b)  qual a vontade de Deus para nós. 
  8  a)  ensinando-nos a verdade. 
      c)  corrigindo as nossas faltas. 
      d)  dando-nos instruções para um viver recto. 
  9  b)  não têm o Espírito da Deus. 
10  c)  auto-justificação. 
11  b)  abrirmos o coração para receber a Sua Palavra. 
 
Lição 2 
 
  1  inspiração. 
  2  autoridade. 
  3  a)  das suas próprias palavras. 
      c)  da operação do Espírito Santo. 
  4  a)  na sua verdade final. 
      b)  no seu poder para transformar as pessoas. 
  5  a)  o Livro. 
  6  b)  línguas. 
  7  a)  são aceites como a Palavra inspirada de Deus. 
  8  b)  Deus guiou homens entendidos para copiarem os originais. 
  9  a)  Falsa 
      b)  Verdadeira 
      c)  Verdadeira 
      d)  Falsa 
10  c)  Deus revelou a Sua verdade um pouco de cada vez. 
11  b)  O Velho Testamento prediz o que iria acontecer no Novo. 
      c)  A figura central de ambos os Testamentos é Cristo. 
      e)  O Novo Testamento revela verdades do Velho. 
 
Lição 3 
 
  1  a)  1. Literal 
      b)  2. Figurativa 
      c)  2. Figurativa 
      d)  2. Figurativa 
 
      Em c) e d), Jesus referia-se aos Cristãos como ovelhas. 
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  2  a)  2. o Filho do Homem 
      b)  3. o diabo 
      c)  1. Pessoas que pertencem ao Reino de Deus 
      d)  4. Pessoas que pertencem ao Inimigo 
      e)  7. o mundo tal como é 
      f)  5. o fim dos tempos 
      g)  6. o reino celeste 
  3  a)  3. Contraste: a ceifa da morte é contrastada com a ceifa da vida. 
      b)  1. Repetição: termos semelhantes como “na Sua carne desfez”, “pela cruz”, “matando”,  
               evangelizando”. 
      c)  4. e 5. Progressão e pontos centrais: Elias obedeceu a Deus, dependeu de Deus em cada ponto  
               desta sequência de acontecimentos e no fim, a viúva reconheceu-o como um servo de Deus. 
      d)  5. Pontos centrais: Deus deu a Gideão três sinais que, em conjunto, criaram um ponto de  
               viragem. 
      e)  2. Razões e resultados: Salomão orou por sabedoria e conhecimento o que agradou a Deus que,  
               como resultado, lhe deu isso e muito mais. 
      f)  3. Contraste: a velha vida do mal, a mentira e a ira contrastam com a nova vida ou novos  
               desejos e nova maneira de pensar. 
 
      As suas ideias podem não ser exactamente as acima dadas, mas devem ser capazes de explicar as  
      razões da sua escolha. 
 
  4  a)  4. Epístola: esta é a saudação no começo de uma carta. 
      b)  2. Profecia: prediz os acontecimentos futuros, no fim dos tempos. 
      c)  2. Profecia: e 3. Poesia: tem um padrão de versos e um paralelismo e proclama a verdade de  
               Deus. 
      d)  4. Epístola: é uma resposta a pessoas específicas sobre um problema que elas tinham. 
      e)  1. História: é um registo do que aconteceu ao rei David. 
      f)  3. Poesia: disposto em versos e com paralelismo. 
      g)  1. História: é o registo do que aconteceu no Dia de Pentecostes. 
      h)  2: Profecia: é uma visão de acontecimentos futuros. 
 
Lição 4 
 
  1  c)  a Bíblia apresenta toda a revelação de Deus ao homem. 
  2  b)  uma Bíblia, os nossos olhos e uma caneta. 
  3  a)  ver a verdade. 
  4  c)  ver de uma maneira diferente o que estamos a estudar. 
  5  a)  interpretar a passagem. 
      b)  ler o contexto para descobrir mais respostas. 
      c)  úteis para quem estuda. 
      d)  evitar ideias falsas. 
  6  a)  Não devemos julgar os nossos irmãos em Cristo. O seu Senhor é Jesus Que os julgará. 
      b)  Havia discussões sobre o que se podia e o que se não podia comer e se havia ou não dias         
 superiores a outros. Se ler o versículo 17, verá que não nos devemos preocupar com estas 
 coisas. 
      c)  Devemos procurar a direcção de Deus e não a dos homens. Assim, seremos julgados por Deus  
           e não pelos homens. 
      d)  O acto de julgar os outros mostra a nossa desobediência. Não devemos tentar Deus ou seremos 
 julgados muito mais severamente. 
      e)  Não só não devemos julgar-nos uns aos outros como ainda devemos perdoar e amar o nosso 
 próximo. 
      f)  Não os devemos julgar nem condenar; ao contrário, devemos protegê-los, não fazendo nada 
 que lhes enfraqueça a fé. 
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  7  a)  o Espírito Santo é o nosso professor. 
      b)  reconhecemos a nossa necessidade de orientação pela oração. 
      c)  nos faz receptivos à verdade. 
 
Lição 5 
 
  1  Familiarizar-se com toda a Bíblia, reconhecer e resistir às falsas doutrinas, ter em nós a Palavra  
      viva. 
  2  Ler e observar, interpretar, aplicar. 
  3  c)  Preocupação. Paulo sente amor por estes Cristãos (1:3 “Damos graças”; 1:9, “não cessámos de  
      orar por vós”). Preocupa-se o suficiente com eles para sofrer (1:24), combater por eles (2:1) e  
      encorajá-los na fé (2:2). 
  4  a)  Recebemos vida perfeita por meio da união com Cristo. Cristo é a “chave” das nossas vidas  
      (2:3). Cristo é mencionado pelo menos 38 vezes como Cristo, 12 vezes como Jesus, Senhor ou  
      Filho e muitas vezes como Ele. As palavras repetidas ajudam a identificar as ideias centrais. 
  5  a)  circuncisão; sepultura; morte. Tudo isso sugere separação e corte. 
      b)  corpo; cabeça; roupa nova. 
  6  a)  2)  Repetição; cada versículo menciona a ideia de passar da morte para a vida. 
      b)  3)  Razões e resultados; como resultado da nossa nova vida em Cristo, somos todos o mesmo  
                 em Cristo; “Cristo é tudo em todos”. 
      c)  1)  contraste e comparação; a nossa morte ao pecado (2:20) é como matar os nossos desejos  
                 terrenos (3:5), e a nossa vida em Cristo (3:1), é como vestir um novo ser (3:9-10). 
  7  graça; fé; dom; obras; feitura; boas obras; andemos. 
  8  A sua própria resposta. Pode ser que o estudo o tenha ajudado a compreender quão cheia pode ser  
      a sua vida em Cristo. Pode ser que tenha descoberto uma verdade a aplicar quando ensinar os  
      outros. 
  9  a)  permitir ficar abalado na esperança que já alcancei. 
10  a)  o poder que Cristo me dá. 
11  b)  o engano da sabedoria humana. 
12  b)  tendes também um Senhor no céu. 
 
Lição 6 
 
  1  Ajuda-nos a descobrir as respostas e a equilibrar as verdades bíblicas. 
  2  Fazer uma lista de referências bíblicas.    Agrupar as referências.    Sintetizar os pontos centrais. 
  3  a)  1 Pedro 3:7 
      c)  1 Pedro 3:12 
  4  a)  2)  Impedimento à oração 
      b)  3)  Como orar 
      c)  1)  Louvor e acções de graças 
      d)  5)  Quando orar 
  5  a)  Falsa 
      b)  Verdadeira 
      c)  Verdadeira 
  6  a)  tanto de dia como de noite. 
      b)  continuamente. 
      c)  independentemente do modo como nos sentimos. 
  7  Deus não dormita nem dorme. 
  8  a)  Desobediência ou pecado escondido na nossa vida. 
      b)  Pedir por razões egoístas. 
  9  c)  Podemos orar em qualquer lugar e Deus vai escutar-nos. 
10  b)  mas todos recebem resposta de Deus. 
11  A sua resposta. Pode ser, por exemplo, o pedir sabedoria na base de Tiago 1:5. 
12  O Pai Nosso. Mateus 6:9-13. 
13  Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam-nos (Actos 16:25). 
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14  b)  A Bíblia não nos apresenta um conjunto de regras para a posição durante a oração. 
15  Apocalipse 5:8. 
 
Lição 7 
 
  1  a)  Falsa 
      b)  Verdadeira 
      c)  Falsa 
      d)  Verdadeira 
  2  a)  às referências dispersas sobre essa pessoa. 
      b)  à última parte da vida da pessoa. 
      c)  ao crescimento da pessoa em carácter. 
  3  b)  Não. Jacob prosperou mesmo quando desobediente. 
      c)  Sim. Esaú perdoou Jacob e os dois irmãos ficaram de novo amigos. 
      d)  Sim. Jacob e os seus filhos sofreram por causa das suas más acções. 
      e)  Sim. Ele mudou Jacob e deu-lhe um novo nome que significa Príncipe de Deus. 
 
Lição 8 
 
  1  a)  Verdadeira 
      b)  Verdadeira 
      c)  Verdadeira 
      d)  Falsa 
  2  b)  encher a nossa mente com a Palavra. 
  3  ler, registar, pesquisar, relacionar, meditar. 
  4  A palavra mencionada é meditar ou meditação. Os versículos 11, 27, 55, 95 também se referem à 
      meditação. 
  5  pessoal, prática. 
  6  obedecer-lhe, reivindicá-la, aprender com ela, crer nela, viver de acordo com ela. 
  7  Devemos compartilhar o Evangelho com os outros, por meio do ensino e da pregação. 
      (Para conseguir isso, temos de saber explicar a Palavra de um modo prático). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exame das Lições 1 – 4: RESPOSTAS 
(Como Estudar a Bíblia) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Deus ordenou que estudássemos a Sua Palavra. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O estudo da Palavra de Deus ajuda-nos a crescer espiritualmente. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. A verdade da Bíblia revela-se na sua autoridade e inspiração. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. A Bíblia, no fundo, consta de dois livros distintos: o Velho Testamento e o Novo Testamento. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Como as parábolas não passam de histórias, elas não são inspiradas. 
  Verdadeiro   Falso 
  
6. Os livros individuais da Bíblia geralmente têm um estilo literário específico. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. As referências bíblicas afastam-nos de um estudo sistemático. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta correcta. 
8. O estudo da Palavra de Deus 
a)  dá-nos sucesso. 
b)  aumenta a nossa inteligência. 
c)  ajuda a suprir as nossas necessidades. 
 
9. A Palavra de Deus pode ser perfeitamente compreendida por qualquer 
a)  pessoa culta. 
b)  pessoa guiada pelo Espírito de Deus. 
c)  pessoa profundamente religiosa. 
 
10. Uma pessoa que não cresce espiritualmente por meio do estudo da Bíblia, não tem 
a)  necessidade de crescer mais. 
b)  a correcta atitude para com o estudo. 
c)  os instrumentos de estudo necessários. 
 
11. A sua Bíblia é 
a)  o manuscrito original. 
b)  uma cópia do manuscrito original. 
c)  uma tradução do manuscrito original. 
 
12. A palavra Bíblia veio do Grego biblia que significa 
a)  bibliografia. 
b)  livro. 
c)  dois livros. 
 
13. O Novo Testamento fala-nos de um acordo entre Deus e o Homem que é 
a)  para um tempo limitado. 
b)  um cumprimento do Velho Testamento. 
c)  uma preparação para um outro acordo. 
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14. O uso da linguagem figurada na Bíblia é 
a)  importante apenas como forma de literatura. 
b)  confinado apenas aos tipos do Velho Testamento. 
c)  importante para ilustrar certas verdades espirituais. 
 
15. Quando os autores bíblicos organizaram e apresentaram o seu material, eles 
a)  tentaram escrever todos da mesma maneira. 
b)  usaram diferentes estilos e métodos. 
c)  seguiram certas regras literárias. 
  
16. A poesia é um estilo literário que, em geral, 
a)  apresenta um registo de acontecimentos humanos. 
b)  prediz acontecimentos futuros. 
c)  expressa os pensamentos e sentimentos humanos. 
 
17. Os instrumentos básicos necessários para um estudo da Bíblia são 
a)  uma Bíblia, uma caneta e os olhos. 
b)  comentários, uma caneta e uma Bíblia. 
c)  uma Bíblia, os olhos e uma concordância. 
 
18. O mais importante princípio de interpretação é ler 
a)  todos os comentários possíveis. 
b)  o contexto de uma Escritura particular. 
c)  lentamente sem interrupções. 
 
19. A melhor maneira de receber ajuda espiritual da Bíblia é estudar 
a)  com uma atitude de oração. 
b)  todos os dias à mesma hora. 
c)  uma versão original. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20)  Estudou cuidadosamente as Lições 1-4? 
 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 3-4? 
 Sim    Não 
 
23)  Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-4? 
 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 5 – 8: RESPOSTAS 
(Como Estudar a Bíblia) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. O estudo de livros isolados ajuda uma pessoa a familiarizar-se com toda a Bíblia. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O segredo de fazer com que um livro da Bíblia se torne vivo para nós, é lê-lo de ponta a ponta 
apenas uma vez. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Um estudo tópico é um bom método para descobrir respostas a uma pergunta específica. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. No nosso estudo tópico sobre a oração, aprendemos que a oração implica uma resposta de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Fazemos estudos biográficos para nos distrairmos com as biografias de pessoas diferentes de nós. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. O estudo devocional não é tão importante como outros métodos de estudo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. O propósito do estudo devocional é ver as nossas necessidades espirituais supridas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta correcta. 
8. Depois de lermos várias vezes o livro de Colossenses, observamos que o tema central é 
a)  a cabal vida do Cristão em Cristo. 
b)  a morte e ressurreição de Cristo. 
c)  o lar celestial do Cristão. 
 
9. Em Colossenses, os símbolos de circuncisão, sepultamento e morte ilustram 
a)  três diferentes níveis de preparação. 
b)  o facto real de os Cristãos estarem livres do pecado. 
c)  uma transformação desagradável do pecado. 
 
10. Para beneficiarmos realmente da verdade que se encontra em Colossenses, devemos 
a)  aplicá-la à nossa vida. 
b)  fazer um esquema dos pontos centrais. 
c)  comparar o nosso estudo com outros. 
 
11. Para estudar uma doutrina particular da Bíblia, devemos fazer um estudo 
a)  tópico 
b)  biográfico. 
c)  bibliográfico. 
 
12. Um estudo tópico requer que 
a)  se faça pouco trabalho. 
b)  se pesquisem cuidadosamente as referências. 
c)  se escolha um de entre alguns assuntos limitados. 
 
 
 
 



 4

13. Segundo o nosso estudo tópico, a oração é 
a)  ocasionalmente necessária na nossa vida. 
b)  um ritual diário que se pratica a uma hora certa. 
c)  uma parte regular e contínua da nossa vida. 
 
14. Nos estudos biográficos, é útil 
a)  identificarmo-nos com a pessoa estudada. 
b)  reunir as referências dispersas sobre a pessoa. 
c)  focarmos apenas os que levaram vidas rectas. 
 
15. Jacob é um bom estudo biográfico porque 
a)  foi um homem perfeito. 
b)  as suas faltas estão registadas para a nossa ajuda. 
c)  mudou muitas vezes de lugar. 
 
16. Uma lição que a vida de Jacob nos ensina é que 
a) ganhamos as nossas próprias recompensas. 
b)  tudo depende da misericórdia de Deus. 
c)  é aceitável um pequeno pecado. 
 
17. Uma parte importante do estudo devocional é 
a)  fazer uma lista das muitas referências sobre o assunto. 
b)  organizar os pontos centrais em esquema. 
c)  meditar numa passagem das Escrituras. 
 
18. Quando obedecemos aos mandamentos da Bíblia e vivemos segundo as suas verdades, devemos 
a)  ir além do nosso dever para com Deus. 
b)  tornar pessoal a mensagem. 
c)  viver em servidão. 
 
19. O nosso objectivo central no estudo devocional deve ser 
a)  ler diariamente a Bíblia, a uma hora regular e certa. 
b)  gozar sozinhos a nossa salvação. 
c)  sermos capazes de compartilhar as verdades do Evangelho. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-8?  
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-6?  
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-8? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-8? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 
 
 
 


