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PRIMEIRO, VAMOS CONVERSAR
O Seu Guia de Estudo
Antes de iniciarmos este estudo, vamos proceder a algumas explicações. O curso em si
próprio é o instrutor. Fornece uma informação e logo em seguida faz uma pergunta a respeito
do que foi lido. Leva o aluno a estudar a lição, passo a passo.
O curso contém os exercícios a serem feitos (Para Fazer). Procure a resposta (ou
respostas) ou a conclusão da frase da forma mais correcta e circule a letra da sua escolha ou
faça conforme o tipo de pergunta e as instruções dadas. Há algumas questões em que o aluno
é solicitado a fazer outro tipo de exercício além de responder às perguntas. Faça-os também
pois ajudam a fixar bem a lição estudada. Quando há uma referência bíblica não citada no
texto, deve encontrá-la e ler também. No fim de cada lição, deve rever os objectivos para ver se é
capaz de cumprir o que ali lhe é sugerido.

Já que o curso é o próprio instrutor, também informa se as respostas dadas estão certas ou
erradas. Confira as suas respostas com as da secção Verifique as Suas Respostas (página 41).
Não veja as respostas enquanto não responder às perguntas. Depois de terminar confira as
suas respostas com as da lição. Se está a estudar no material de outra pessoa ou se pretende
passá-lo para outra pessoa, escreva as respostas em folhas separadas.
As perguntas aparecem no meio das lições e não apenas no final. O facto das perguntas
aparecerem na própria lição e de responder de imediato:
• Evita que a mente divague.
• Faz uma avaliação da sua compreensão sobre o que acabou de ler.
• Fixa na memória os pontos principais de cada lição.
Este curso é sobre si e a sua vida espiritual. Pode vir a ser uma grande bênção para a sua
vida, pois já o tem sido para milhares de outras pessoas que o estudaram. Mas só tirará
proveito espiritual do que ler aqui se puser em prática. Portanto, tudo o que aprender deve ser
posto em prática imediatamente.

O Exame
Poderá encontrar na última parte do curso os Exames (páginas 43, 45).
Quando acabar de estudar as Lições 1-3, responda às perguntas do Exame das Lições 1-3.
Quando acabar de estudar as Lições 4-6, responda às perguntas do Exame das Lições 4-6.
Siga as instruções dadas no seu Exame. Elas indicam qual o modo correcto de responder a
cada questão. Devolva ambos os Exames ao seu monitor do ICI, logo que os tenha
completado.
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