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Exame das Lições 1-5  
(Quem É Jesus) 

 
As afirmações seguintes são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Não se pode conhecer Jesus actualmente porque Ele morreu quase dois mil anos atrás. 
 Verdadeiro    Falso 
 
2. Jesus NÃO Se reconheceu como Filho de Deus até tornar-Se adulto. 
 Verdadeiro    Falso 
 
3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam a Santa Trindade. 
 Verdadeiro    Falso 
 
4. O Espírito Santo testificou que Jesus é o Filho de Deus. 
 Verdadeiro    Falso 
 
5. Ninguém mais viu Jesus, depois da Sua ascensão ao céu. 
 Verdadeiro    Falso 
 
6. O poder do Espírito, que Jesus tinha à Sua disposição quando viveu aqui na terra, está, também, à 
nossa disposição. 
 Verdadeiro    Falso 
 
7. Quando conhecemos Jesus, conhecemos também o Pai. 
 Verdadeiro    Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Dos quatro Evangelhos, Mateus revela-nos mais sobre 
    a)  os ancestrais de Jesus. 
    b)  a compaixão de Jesus pelos sofredores. 
    c)  a obediência de Jesus ao Pai. 
 
9. O sofrimento de Jesus foi descrito em Isaías 
    a)  capítulo 9. 
    b)  capítulo 53. 
    c)  capítulo 61. 
 
10. Qual dos Evangelhos enfatiza o facto de Jesus ser o Filho de Deus? 
      a)  João 
      b)  Lucas 
      c)  Marcos 
 
11. Jesus foi assunto ao céu 
      a)  imediatamente após a Sua ressurreição. 
      b)  três anos depois da Sua ressurreição. 
      c)  quarenta dias depois da Sua ressurreição. 
 
12. A primeira profecia messiânica está em 
      a)  Génesis 
      b)  Isaías 
      c)  Miquéias 
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13. “Jesus é Deus encarnado” significa que Jesus 
      a)  estava a agir como Deus. 
      b)  é Deus em forma de homem. 
      c)  não é mais Deus. 
 
14. Para ser um Cristão genuíno, é necessário 
      a)  conhecer os ensinamentos de Jesus. 
      b)  crer em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. 
      c)  obedecer aos Dez Mandamentos. 
 
15. Jesus é chamado nosso Mediador porque 
      a)  veio ao mundo como homem. 
      b)  morreu e ressuscitou. 
      c)  pagou a nossa dívida para que pudéssemos ir a Deus. 
 
16. Jesus usou o nome “Eu Sou” para 
      a)  descrever a ira de Deus e a Sua própria. 
      b)  descrever a compaixão de Deus e a Sua própria. 
      c)  explicar o carácter de Deus e o Seu próprio. 
 
17. A palavra encarnação deriva das duas palavras que significam 
      a)  auto-existente. 
      b)  em carne. 
      c)  o ungido. 
 
18. Jeová-Rofke revela Cristo como 
      a)  a nossa Bandeira. 
      b)  Aquele que nos cura. 
      c)  o nosso Pastor. 
 
19. Jeová-Tsidkenu revela Jesus como 
      a)  a nossa Justiça. 
      b)  Aquele que nos cura. 
      c)  o nosso Pastor. 
 
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 1-3? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-5? 
 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  
(Quem É Jesus) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A salvação é oferecida apenas para a parte espiritual do nosso ser. 
 Verdadeiro    Falso 
 
2. O derramamento final do Espírito Santo ocorreu no Dia de Pentecostes. 
 Verdadeiro    Falso 
 
3. Os líderes judeus receberam bem Jesus como o Messias. 
 Verdadeiro    Falso 
 
4. Pedro e João encontraram as roupas mortuárias de Jesus ainda bem enroladas, no túmulo. 
 Verdadeiro    Falso 
 
5. O Corpo de Jesus ressuscitado estava limitado pelas leis naturais. 
 Verdadeiro    Falso 
 
6. Os Cristãos reinarão com Cristo no Seu reino eterno. 
 Verdadeiro    Falso 
 
7. Jesus merece ser o nosso Senhor porque nos criou e morreu para nos redimir. 
 Verdadeiro    Falso 

 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta. Circule a letra da resposta correcta. 
8. Qual dos profetas abaixo profetizou que Jesus viria como uma luz? 
      a)  Ezequiel 
      b)  Isaías 
      c)  Jeremias 
 
9. As pessoas ímpias odeiam a luz porque ela 
      a)  revela a sua impiedade. 
      b)  brilha apenas sobre os bons. 
      c)  brilha apenas sobre elas. 
 
10. O óleo, nas Escrituras, simboliza 
      a)  o Pai. 
      b)  a Palavra de Deus. 
      c)  o Espírito Santo. 
 
11. João viu o Espírito vir sobre Jesus na forma de 
      a)  uma pomba. 
      b)  um cordeiro. 
      c)  óleo. 
 
12. Jesus prometeu que o Espírito Santo 
      a)  perdoaria pecados. 
      b)  pregaria o Evangelho. 
      c)  ensinaria aos discípulos. 
 
13. O Cristianismo difere das outras religiões porque oferece 
      a)  explicações para o fracasso e o sofrimento do homem. 
      b)  libertação do pecado em todos os seus aspectos. 
      c)  ideias de vida elevados. 
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14. Jesus foi chamado Cordeiro de Deus porque 
      a)  era manso e humilde. 
      b)  foi oferecido como sacrifício pelo pecado. 
      c)  era puro e sem mancha. 
 
15. Um dos ladrões crucificados com Jesus foi salvo porque 
      a)  ele não era culpado de nada. 
      b)  ele sabia que era culpado. 
      c)  ele creu em Jesus. 
 
16. Jesus permaneceu na terra, já com o Seu corpo ressurrecto, 
      a)  3 dias. 
      b)  40 dias. 
      c)  120 dias. 
 
17. Depois da ressurreição teremos 
      a)  um corpo espiritual imortal. 
      b)  um corpo físico, como o que temos aqui na terra. 
      c)  não teremos corpo. 
 
18. Quem reconhece Jesus como Senhor actualmente? 
      a)  A igreja 
      b)  Os judeus 
      c)  O mundo 
 
19. A Igreja está a preparar-se agora para ser 
      a)  os anjos do céu. 
      b)  o corpo de Cristo. 
      c)  a noiva do Cordeiro. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Você estudou cuidadosamente as Lições 6 a 10? 
 Sim    Não 
 
21. Completou as secções Para Fazer, das Lições 6 a 8? 
 Sim    Não 
 
22. Completou as secções Para Fazer, das Lições 9 a 10? 
 Sim    Não 
 
23. Conferiu as suas respostas às questões de Para Fazer com as apresentadas no final do livro? 
 Sim    Não 
 
24. Decorou todos os versículos bíblicos que as lições indicavam que devia decorar? 
 Sim    Não 
 
 
 


