Exame das Lições 1-3

(Um Amigo e Conselheiro)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. O Espírito Santo deseja fazer-nos santos.
Verdadeiro
Falso
2. Todos os que nasceram de novo têm o Espírito de Cristo.
Verdadeiro
Falso
3. Os dons do Espírito foram dados apenas à Igreja Primitiva e somente para a ajudarem no início do
seu crescimento.
Verdadeiro
Falso
4. É impossível orar por um pedido desconhecido por nós.
Verdadeiro
Falso
5. Já que podemos orar em línguas, não é mais necessário orar com entendimento.
Verdadeiro
Falso
6. O Espírito Santo é uma Pessoa e não uma mera influência.
Verdadeiro
Falso
7. O Espírito Santo ensina-nos a amar.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. Actos 2:1-13 dá-nos:
a) instruções no uso dos dons.
b) um relatório da manifestação inicial do Espírito Santo.
c) O propósito dos dons do Espírito.
9. A expressão grega “paracleto” significa alguém
a) que é chamado ao lado para ajudar.
b) que dá vida.
c) que dá sabedoria.
10. “Glossolalia” significa
a) orar ou falar em línguas.
b) o dom da salvação.
c) baptismo nas águas.
11. “Carisma” significa
a) ser convertido.
b) capacidades humanas.
c) dons sobrenaturais.
12. Quando o Espírito da vida nos ressuscita da morte, teremos
a) só uma alma e não um corpo.
b) um corpo transformado, livre de fraqueza.
c) o mesmo corpo com as mesmas limitações.
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13. Filipenses 4:6 ensina-nos
a) que nos devemos preocupar com os nossos pecados.
b) que devemos orar em línguas
c) que devemos pedir a Deus por aquilo que necessitamos.
14. O Espírito Santo
a) dá-nos um novo motivo para viver.
b) não tem efeito sobre as nossas motivações.
c) impele-nos a querer morrer e ir para o céu.
15. Podemos enriquecer o nosso louvor gastando muito tempo
a) pedindo por coisas.
b) repetindo as mesmas orações cada dia.
c) cantando e louvando a Deus.
16. Salmo 145 fala-nos
a) da grandeza de Deus.
b) da importância da oração.
c) dos propósitos do Espírito Santo.
17. “Santo” significa separado
a) das actividades normais da vida.
b) das outras pessoas.
c) do pecado e entregue a Deus.

18. O Espírito Santo vem a fim de glorificar a
a) Si mesmo.
b) Jesus.
c) Igreja.
19. Conforme Romanos 8:5,6, uma mente controlada pelo Espírito traz
a) fé.
b) vida e paz.
c) dons espirituais.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.

20. Estudou cuidadosamente as lições 1-3?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 3?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-3?
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 4-6
(Um Amigo e Conselheiro)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. Estando cheios do Espírito Santo somos capacitados para trabalharmos juntos e em harmonia.
Verdadeiro
Falso
2. A palavra da sabedoria é dada somente a pastores.
Verdadeiro
Falso
3. O Espírito Santo sempre está de acordo com a Palavra de Deus.
Verdadeiro
Falso
4. O Espírito sempre fala a verdade.
Verdadeiro

Falso

5. Deus derrama o Seu Espírito somente sobre poucos crentes escolhidos como favoritos por Ele.
Verdadeiro
Falso
6. Falar em línguas é somente um sinal de que uma pessoa está cheia do Espírito.
Verdadeiro
Falso
7. Todos os crentes têm todos os dons do Espírito.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. Decoramos versículos da Bíblia para que possamos
a) dispensar a nossa leitura diária bíblica por alguns dias.
b) impressionar os outros com o nosso conhecimento espiritual.
c) usufruir dos ensinos memorizados quando são necessários e o Espírito Santo trá-los à nossa mente.
9. Os dons de línguas e interpretação são
a) iguais ao dom de profecia.
b) iguais à sabedoria e conhecimento.
c) os dons principais.
10. Quem, hoje, está a ser cheio do Espírito Santo?

a) Aqueles que já foram salvos há muito tempo.
b) Aqueles que têm fome e sede das coisas de Deus.
c) Aqueles que vivem uma vida recta e perfeita.
11. O discernimento de espíritos é dado a fim de
a) julgar as acções dos outros.
b) apontar as atitudes erradas de outros.
c) proteger a Igreja de mensageiros e mensagens falsas.
12. A fim de ser cheio do Espírito, precisamos
a) viver de acordo com uma estrita lei espiritual.
b) orar por muito tempo.
c) entregar a Deus a nossa vontade, mente, emoções e corpo.
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13. O Espírito Santo guiá-lo-á por meio de
a) membros da Sua Igreja.
b) médiuns espíritas.
c) o seu horóscopo.
14. Quem deve receber e ser cheio do Espírito Santo?
a) Só obreiros integrais de Igreja.
b) Cada membro da Igreja.
c) Principalmente os pastores da Igreja.
15. Muitas vezes, as pessoas cometem o erro de
a) não usar o poder do Espírito Santo.
b) não dar glória ao Espírito Santo.
c) usar o poder do Espírito raramente.
16. A Igreja primitiva praticou grandes proezas porque
a) tinha grande sabedoria.
b) tinha observado as obras de Jesus aqui na terra.
c) foi revestida com o poder do Espírito.
17. Conforme Actos 1:4-8, Jesus prometeu aos Seus discípulos
a) ousadia para pregar.
b) poder para testemunhar.
c) sabedoria e conhecimento.
18. Uma mensagem de Deus sempre
a) será dada por um pastor.
b) estará de acordo com a Palavra de Deus.
c) vem por meio de línguas e a interpretação.
19. É errado usar do poder do Espírito para
a) chamar a atenção para nós mesmos.
b) testemunhar a pecadores.
c) vocalizar uma mensagem em línguas na igreja.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.

20. Estudou cuidadosamente as Lições 4-6?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-5?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 6?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-6?
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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