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Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
  1  c)  Deus preparou o Seu plano para a Igreja antes do tempo existir. 
  2  a)  Pelo Espírito Santo através dos Apóstolos e dos Profetas. 
      b)  Unir Judeus e Gentios num único corpo. Por meio do Evangelho, ambos podem desfrutar as  
           bênçãos de Deus através de Jesus Cristo. 
  3  a)  futuro. 
      b)  o Senhor Jesus Cristo. 
      c)  (qualquer uma destas) voz do anjo, a trombeta de Deus. 
      d)  Senhor. 
  4  b)  estaríamos com Ele no céu. 
  5  c)  A igreja ou os crentes. 
  6  Jesus Cristo virá buscar a Sua Igreja (o Seu povo). A Igreja vai passar a eternidade reinando com  
 Ele. 
  7  a)  Derrotar o mal. 
      b)  Dar glória a Deus.  
 (A sua resposta pode ser por palavras diferentes mas o sentido deve ser este). 
  8  A sua resposta deve conter estes pontos: O sofrimento é normal para todos. É uma honra sofrer 
 por Cristo. Estamos prontos a sofrer agora porque mais tarde seremos recompensados. 
 
Lição 2 
 
  1  a)  No dia de Pentecostes. 
      b)  Houve um barulho e surgiram línguas de fogo. 
      c)  Foram cheios do Espírito Santo e falaram numa língua desconhecida. 
  2  Alguns troçaram dos discípulos. 
  3  Deixar o pecado e serem baptizadas. 
  4  a)  Aprenderam com os Apóstolos. 
      b)  Oraram juntos. 
      c)  Tiveram comunhão. 
      d)  Comeram juntos. 
  5  Crescia. 
  6  b)  para dar uma melhor ajuda, protecção e unidade. 
  7  c)  A Igreja esqueceu-se que o seu alvo era ministrar às pessoas e as suas necessidades. 
  8  Porque havia muitos erros no ensino e na prática. 
  9  (Em qualquer ordem): Só a fé. Só as escrituras. Só a graça. 
10  Todas as afirmações estão correctas. 
11  Não. A Bíblia admite variedade no governo eclesiástico. 
12  Havia membros nas igrejas que não eram verdadeiros cristãos. A moralidade era baixa. 
13  Ser-se cheio do Espírito Santo. 
 
Lição 3 
 
  1  a)  O ajuntamento.          b)  Legitimo ajuntamento.          c)  O ajuntamento. 
  2  c)  Uma reunião religiosa. 
  3  c)  Reuniões quer religiosas quer seculares. 
  4  O povo de Israel. 
  5  A congregação dos crentes. 
  6  a)  Local (cada igreja).          b)  Local (à igreja dos tessalonicenses). 
      c)  Universal (E Ele é a cabeça do corpo, a Igreja).          d)  Universal (pela Igreja). 
      e)  Universal (glória da Igreja).          f)  Local (outras igrejas despojei eu). 
  7  Os crentes que constituem a igreja local são uma parte do corpo de Cristo ou da Igreja Universal. 
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  8  a)  “a igreja... em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo”. 
      b)  “Igreja de Deus”. 
      c)  “igrejas de Deus”. 
  9  Reinarão com Cristo. 
10  a)  Deus Pai. 
      b)  Cristo. 
11  a)  O Espírito dá comunhão. 
      b)  O Espírito dá poder para testemunhar. 
      c)  O Espírito dá dons espirituais. 
      d)  O Espírito dá unidade. 
 
Lição 4 
 
  1  a)  Arrependimento. 
      b)  Arrependimento. 
      c)  Arrependimento. 
  2  Palavras suas. Devem no entanto incluir a ideia de sentir-se triste (lamentar) e desejar mudar. 
  3  a)  Uma viragem. 
      b)  Dos ídolos, do pecado, etc. 
      c)  Para Deus. 
  4  Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. 
  5  Palavras suas mas devem incluir as ideias de confiar em, descansar em. 
  6  Nasceu na família de Deus. É um nascimento espiritual. 
  7  As pessoas, tal como árvores, dão fruto segundo a sua natureza. No novo nascimento, os crentes 
 obtêm uma nova natureza. 
  8  A suas resposta. Se ela for não ou se não tiver a certeza, ore e peça a Deus que lhe dê a nova 
 natureza. 
  9  Discípulos, santos, irmãos, Cristãos. 
10  a)  Discípulo. 
      b)  Cristão. 
      c)  Santo. 
      d)  Irmãos. 
 
Lição 5 
 
  1  a)  Cristo.          b)  Cristo 
  2  morte. ressurreição. 
  3  a)  Cristo.          b)  Cristo. 
  4  A sua resposta. 
  5  a)  Cristo é a fonte da vida.          b)  Cristo é Senhor.          c)  Cristo é o provedor. 
  6  a)  Espírito.          b)  egoísmo. 
  7  A sua lista deve contar um certo número de alíneas marcadas com um x. Peça a Deus que o ajude 
 a ser um canal de dons espirituais para o corpo. 
  8  A sua resposta. 
  9  a)  Dizer a verdade. 
      b)  Levar as cargas. 
      c)  Sofrer com os outros. 
      d)  Alegrar-se com os outros. 
      e)  Amar os outros. 
10  A sua resposta. Peça a Deus que o ajude. 
 
Lição 6 
 
  1  A suas lista pode ser diferente da minha. 
      Em oração, nas refeições, nas viagens, na ajuda, no compartilhar durante a tribulação. 
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  2  A sua própria resposta. 
  3  a)  os bébés e as pessoas adultas. 
      b)  três vezes. 
      c)  para ajudá-la a crescer. 
  4  A sua lista deve conter diversos X’s 
  5  A sua oração. 
  6  a)  um processo contínuo. 
      b)  tanto o crente como o Senhor. 
  7  a)  compartilhar. 
      b)  construir. 
      c)  Cristo. 
      d)  falar com ele em particular. 
  8  Depois de responder a estas questões, está preparado para a lição seguinte. 
 
Lição 7 
 
  1  a)  o bem. 
      b)  sal, luz. 
      c)  mal. 
      d)  orar. 
  2  a)  anunciar o Evangelho. 
      b)  anunciar as boas novas. 
      c)  doente. 
  3  A suas própria lista de nomes. 
  4  a)  Fazer bem e, portanto, conter o mal. 
      b)  Anunciar as boas novas. 
  5  a)  3)  ide aos que ainda não ouviram o Evangelho, estejam perto ou longe. 
      b)  3)  pela Igreja e pelo Senhor. 
  6  a)  ajudou-os com ofertas. 
      b)  continuou a orar por eles. 
  7  A sua resposta. 
  8  A sua resposta. 
  9  Qualquer destes: 
      Fazer o bem, logo opor-se ao mal. 
      Orar pelos incrédulos. 
      Anunciar a as boas novas. 
      Enviar obreiros. 
      Sustentar obreiros. 
 
Lição 8 
 
  1  c)  ter respeito. 
  2  a)  trazer glória a Deus. 
  3  d) levar uma vida ímpia. 
  4  louvor, adoração. 
  5  Levar uma vida piedosa, louvor, orar, cantar, dar. 
  6  a)  espiritual. 
      b)  Espírito Santo. 
  7  sepultados; morte; ressuscitou; andemos em novidade de vida. 
  8  a)  Cristo ordenou. 
      b)  os crentes. 
      c)  mostra o que Jesus fez. 
  9  c)  um meio de obter o perdão de Deus. 
10  c)  foram ordenados por Deus. 
 




