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Verifique as Suas Respostas 
 
 
LIÇÃO 1  
 
  1  d)  Alguém maior do que um professor, profeta ou filósofo. 
  2  b)  No Médio Oriente. 
  3  a)  A Bíblia 
  4  b) Todos adoravam o mesmo Deus. 
      d) Todos receberam a revelação de Deus e a Sua mensagem. 
      f) Todos escreveram o que Deus mandou. 
  5  b)  A salvação do homem pecador por um Deus amoroso. 
  6  O Velho Testamento. 
  7  O Novo Testamento. 
  9  Mateus, Marcos, Lucas e João. 
10  Lucas 
11  Paulo 
12  c)  Factos registados por pessoas que conheceram pessoalmente Jesus ou que        

    obtiveram informações de outros que O conheceram. 
15  c)  Para qualquer pessoa que queira saber quem é Jesus! 
16  a) Estude o que a Bíblia diz sobre Ele. 
      d) Ouça o que Jesus tem feito para as pessoas que O conhecem pessoalmente. 
      e) Conheça Jesus pessoalmente. 
 
LIÇÃO 2  
 
  1  c)  revelações dadas por Deus através dos Seus profetas. 
  3  c)  Jesus o Ungido, o Messias. 
  4  Profeta, Sacerdote e Rei. 
  5  a)  Gradualmente, através de muitos profetas, em cerca de 4.000 anos. 
  6  c)  330 
  8  b)  importante como um símbolo profético do Messias e o Seu trabalho. 
  9  Hebreus. 
10  a)  Semente da mulher – Génesis 3:15. 
      b)  Deus Forte – Isaías 9:6. 
      c)  Nascido em Belém – Miquéias 5:2. 
      d)  Emanuel – Isaías 7:14. 
      e)  Príncipe da Paz – Isaías 9:6.  
      f)  Nascido de uma virgem – Isaías 7:14. 
11  c)  divino e humano. 
12  c)  A Sua vida, morrendo por nós. 
13  Para sempre. 
14  Moisés. 
15  b)  o nosso Sacerdote. 
16  c)  Rei. 
 
LIÇÃO 3  
 
  1  a)  Isaías,  b)  Miquéias,  c)  Elohim,  d)  Trindade,  e)  João,  f)  Jesus,  g)  Estevão 
  3  Pai 
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 5  (Três respostas para cada item) 
      a)  Anjos apareceram a: José, Maria, pastores, Jesus no túmulo e na ascensão. 
      b)  O Espírito Santo: falou por intermédio de Isabel, Zacarias, Simeão, João Baptista;   
           desceu sobre Jesus na forma de uma pomba; ungiu Jesus com poder e sabedoria. 
      c)  Sinais sobrenaturais: a estrela, a voz vinda do céu, os milagres de Jesus, a      
           transfiguração, o tremor de terra, as trevas, o véu rasgado, a ressurreição, a ascensão ao   
           céu, a visão de Jesus no céu, milagres e respostas às orações no Seu nome. 
  6  d)  O Evangelho de João. 
  7  No Seu Filho. 
  8  a)  antes da fundação do mundo. 
      b)  Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. 
      c)  Para Ele. 
      d)  Para a adopção de filhos. 

  e)  Por meio de Jesus Cristo. 
  f)  Segundo o beneplácito da Sua vontade. 

  9  Para ter a resposta certa precisa ter citado pelo menos cinco nomes desta lista:  
      filhinhos, filhos de Deus, luz do mundo, sal da terra, a Sua noiva, as Suas testemunhas,        
      aqueles que Deus Lhe dera, ovelhinhas do Seu rebanho, os Seus escolhidos, a Sua igreja,    
      os Seus irmãos, partes de Si mesmo como ramos da videira. 
11  O caminho, a verdade, a vida. 
 
LIÇÃO 4  
 
  1  a)  Ele é o “Filho de Adão” verdadeiramente homem, representante da raça humana. 
  2  a)  Ele nasceu da virgem Maria, e Deus era Seu Pai. 
      d)  Ele juntou uma natureza humana à Sua natureza divina. 
  3  a)  Corpo e natureza humanos 
      b)  Condições humanas de vida 
      c)  Recursos espirituais disponíveis a todos 
  4  Veja o original na página 24. 
  5  b)  ele venceu a tentação e dedicou-Se à prática do bem. 
  6  Ambas. Ele recusou-Se a fazer o mal e dedicou-Se à prática do bem. 
  8  Revelação, preparação, substituição, mediação 
  9  e)  Todos os itens acima mencionados. 
11  A sua própria resposta. 
12  a)  menor do que os anjos 
      b)  a morte por todo o homem conduzisse muitos filhos à glória. 
      c)  fez como eles e compartilhou da sua natureza humana. 
           destruísse aquele que tem o poder de morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que     
           estavam sujeitos à escravidão. 
14  a)  3;     b)  5;     c)  1;     d)  2;     e)  4. 
 
LIÇÃO 5  
 
  1  c)  O Verbo. 
  2  a)  Através do Seu Filho. 
  3  b)  O mais alto, jamais conhecido. 
  4  c)  Na cruz. 
  5  a)  ira;  b)  irar;  c)  tristeza, pena;  d)  tristeza, pena;  e)  tristeza, pena. 
  8  e)  Todos os itens mencionados acima. 
  9  a)  curar;  b)  perdoar;  c)  mudar; satisfazer 
11  d)  todos os itens acima 
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13  a)  Jeová-Jiré – O Senhor proverá. 
      b)  Jeová-Rofeka – O Senhor que te sara. 
      c)  Jeová-Shalom – O Senhor a nossa paz. 
      d)  Jeová-Roi – O Senhor é o meu Pastor. 
      e)  Jeová-Tsidkenu – Senhor a nossa justiça. 
      f)  Jeová-Samá – O Senhor está presente. 
      g)  Jeová-Nissi – O Senhor é a nossa bandeira. 
 
LIÇÃO 6  
 
  1  b)  Ausência de luz. 
  2  c)  O pecado que separou o homem de Deus. 
  3  Trevas: morte, mal, ódio, erro, 
      Luz: vida, bem, alegria, amor, verdade. 
  4  1 João 1:5. 
  6  A luz da vida. 
  7  c)  A presença de Jesus na sua vida. 
  9  a)  Na Bíblia.  b)  Em Jesus. 
11  Na face de Cristo. 
12  Nos nossos corações. 
13  De Deus. 
15  Sol da justiça. 
17  c)  a luz do mundo. 
18  nos, os que 
21  purifica-nos de todo o pecado. 
 
LIÇÃO 7  
 
  1  Saúde para o corpo e libertação e segurança da alma. 
  2  Vida em abundância. 
  3  Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e curou as nossas doenças. 
  5  Joel. 
  6  a)  O Cordeiro de Deus. 
      b)  Um homem mais poderoso do que eu. 
      c)  Aquele que baptiza com o espírito Santo. 
      d)  O Filho de Deus. 
  7  b)  o baptismo do Espírito Santo. 
  8  As Suas testemunhas. 
10  120 
11  b)  Eles começaram a louvar a Deus em línguas que não conheciam. 
12  c)  Poder espiritual para testemunhar. 
13  c)  Na presente renovação espiritual. 
 
LIÇÃO 8  
 
  1  Salvador (ou Jeová salvará). 
  2  c)  Deus, o Pai. 
  4  d)  ambos os itens a) e b). 
  9  o Cordeiro de Deus. 
10  Isaías, Capítulo 52. 
11  Na cruz (ou crucificado). 
12  Calvário. 
13  Para os piores criminosos. 
15  Títulos: Rebelião, Redenção, Arrependimento. 
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LIÇÃO 9  
 
  1  A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Lázaro. 
  2  4 dias. 
  3  A Sua própria ressurreição. 
  4  Teriam falhado. 
  5  1.  A narrativa dos soldados. 
      2.  O túmulo vazio e a mortalha. 
      3.  A mensagem dos anjos. 
      4.  Os aparecimentos de Jesus. 
      5.  A natureza do corpo de Jesus. 
      6.  O Baptismo do Espírito Santo. 
      7.  O testemunho dos cristãos. 
      8.  A conversão de Saulo. 
      9.  O cristianismo 
      10.  A comunicação com Jesus. 
  7  1.  A prova de que Jesus é. 
      2.  A segurança da salvação. 
      3.  Uma nova vida em união com Cristo. 
      4.  Vitória em Jesus. 
      5.  Esperança. 
      6.  Ressurreição. 
  9  c)  A ressurreição e a promessa de Jesus. 
11  A ressurreição e a vida. 
12  Quando Jesus voltar novamente. 
13  Purificar-nos. 
 
Lição 10 
 
  2  a)  Reconhecimento de autoridade. 
  3  Mais de 200. 
  6  b)  a obedecer todas as Suas ordens. 
  7  a)  5.;     b)  3.;     c)  4.;     d)  1.;     e)  6.;     f)  2.. 
  9  Cabeça – Corpo. 
10  Em união com Jesus. 
11  Jesus. 
14  Fiel e verdadeiro. Verbo de Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores. 
15  d)  Na vinda de Cristo como Rei. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


