VERIFIQUE AS SUAS RESPOSTAS
Lição 1
1 c) agrada a Deus.
2 Todas as escolhas podem ser consideradas actos de adoração.
3 A sua resposta. Poderá ser, louvar e agradecer ao senhor. Actos como a leitura reverente da Bíblia,
ou ajudando alguém porque desejamos mostrar o amor de Deus, podem ser também formas de
adoração.
4 Humildade, amor e obediência.
5 a) Humildade.
b) Amor.
c) Obediência.
6 O filho mais velho.
7 c) mostrar pelas nossas acções que O amamos.
8 b) Há mais do que um modo de adoração; leia a Bíblia à procura de exemplos.
9 a) As suas próprias palavras mas as suas respostas serão mais ou menos como estas:
b) Compartilhando com os outros.
c) Anunciando as boas novas.
d) Mostrando hospitalidade.
e) Orando e cantando.
f) Dando graças.
Lição 2
1
2
3
4
5

Seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu.
c) manifestar a sua própria glória.
b) pode humilhar todo aquele que vive orgulhosamente.
c) deu honra e glória a Deus.
b) Isaías sentiu-se cheio de pecado quando compreendeu a santidade de Deus.
c) Um toque divino apagou a culpa de Isaías.
d) O Senhor também nos pode limpar.
6 Não mudo.
7 c) nos convida a orar e a adorar.
8 As suas próprias palavras: talvez tristeza, amor ou uma profunda ansiedade.
9 b) Fortalece, ajuda, protege.
c) Corrige.
d) Dá uma cântico novo.
10 a) Falso.
b) Verdadeiro.
c) Verdadeiro.
d) Verdadeiro.
Lição 3
1 Pai; santo; reino; terra; céu.
2 a) Há vários tipos de oração, todas significativas e benéficas.
c) Jesus ensinou os discípulos a adorar.
3 c) devemos ler os Salmos e outras passagens bíblicas de adoração.
d) devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude na nossa adoração.
4 a) não menciona os nossos problemas ou necessidades.
d) só glorifica a Deus por aquilo que Ele é.
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5 a) P – Petição.
b) I – Intercessão.
c) G – Agradecimento.
d) A – Adoração.
e) I – Intercessão.
f) A – Adoração.
g) G – Agradecimento.
h) P – Petição.
6 Todas as conclusões estão correctas.
7 As suas respostas. Pode incluir comunhão íntima com Deus, apreciar a Sua presença, ser cheio de
amor, gozo e poder e saber que está a louvá-Lo como Ele é realmente digno de ser.
8 Apresentar os nossos mais íntimos pensamentos a Deus e “descansar” até que Ele nos fale.
9 b) A adoração silenciosa ajuda-nos a escutar Deus.
d) Deus nunca disse nada contrário à Sua Palavra escrita.
10 a) compartilhar os nossos segredos com o Pai Celeste.
b) esperar uma resposta ou orientação divina.
d) adorar calma e silenciosamente.
Lição 4
1 a) 3. Curar os enfermos.
b) 2. Proteger e afastar o temor.
c) 5. Aceitar os rejeitados.
d) 1. Alimentar os famintos.
e) 4. Providenciar conforto físico.
2 acções (obras).
3 a) A sua resposta. Pode dar ofertas além do seu dízimo, oferecer materiais de construção ou
oferecer-se para trabalhar nas obras.
b) A sua resposta. Pode tomar conta dos filhos, arranjar a comida, indicar alguém que possa
ajudar. Lembre-se que acções amáveis praticadas em nome do Senhor são uma forma de
adoração.
4 O nosso Pai celeste.
5 em breve vem.
a sua obra.
6 a) pobres, aleijados, mancos e cegos.
b) Deus
7 Alegria, generosidade e amizade.
Lição 5
1 c) glorifica apenas a Deus.
2 b) que cobriam vários temas.
3 c) “Santo, santo, és Tu, Senhor!”
d) “Eu Te amo, Salvador.”
4 a) 3. Por causa da vitória sobre os inimigos.
b) 2. Quando mudaram a arca do concerto.
c) 1. Na reconstrução do Templo.
d) 4. No Céu.
5 oferecer de novo a Deus.
6 b) Podemos tocar qualquer instrumento desde que o façamos para a glória de Deus.
c) Mesmo com a música, devemos mostrar respeito pelos outros e pelos seus sentimentos.
d) Os instrumentos musicais podem ser tocados na devoção privada.
7 Pode mencionar todas as alíneas porque todas essa pessoas cantaram ou cantam quando em
tribulação.
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8 a) A nossa adoração pela música pode ajudar os outros também a adorarem o Senhor.
d) A nossa adoração pela música pode ser quer por meio de hinos ensaiados previamente quer por
hinos cantados espontaneamente.
9 Enquanto vivesse.
10 A sua resposta. Pode indicar: libertação de temores, ajuda e fortaleza, ser cheio de gozo, etc. Pode
também escrever bênçãos que tenha recebido pessoalmente.
Lição 6
1 c) oramos e Deus perdoa-nos.
2 Sou eu.
3 a) primeiro.
b) puros, transparentes e arrumados.
4 Todas as coisas podem ocupar o primeiro lugar e impedir a nossa adoração; são boas actividades
enquanto não se intrometem entre nós e Deus.
5 A sua resposta. Eu diria que só os pensamentos bons e puros mantêm as nossas vidas e mentes
preparadas para terem comunhão com Deus.
6 a) Os sacrifícios do Velho Testamento eram símbolos ou “figuras” das coisas futuras.
c) O Apóstolo João recebeu a indicação de não se curvar perante um ser celeste mas apenas adorar
a Deus.
d) Podemos entrar directamente na presença de Deus e adorá-Lo.
7 a) levantando as mãos.
b) dançando na Sua presença.
d) aguardando a Sua presença.
8 amarmos; respeitarmos.
9 A sua resposta.
Lição 7
1 b) Aprendemos mais sobre a adoração quando adoramos.
c) O Senhor deseja comunhão com cada crente.
2 As suas respostas.
3 a) Jesus está onde se reúnem em Seu nome.
b) pode aliviar o nosso espírito quando estivermos preocupados ou deprimidos.
4 a) nos reunirmos.
b) colectiva.
c) dirigida pelo Espírito Santo.
5 As suas respostas. Pode incluir leitura da Bíblia, oração individual, cantar no Espírito, oração
colectiva ou outras formas mencionadas nesta lição.
Lição 8
1 andar na luz da Sua face; no Seu nome.
2 Pela Sua benignidade, pela Sua verdade, pelo engrandecimento da Sua Palavra, porque o Seu
nome é supremo.
3 Ele responde quando clamamos; Ele fortalece-nos. Veja as outras bênçãos nos versículos 6, 7, e 8.
4 Pode incluir vitória, protecção, cura, orientação, libertação, gozo, necessidades materiais supridas
ou outras bênçãos que já tenha experimentado.
5 preparar.
6 b) adorar e reinar.
7 Adoração.
8 A sua resposta.
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