EXAME DAS LIÇÕES 1 – 4
(Adoração Cristã)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. Não é preciso manifestar o verdadeiro amor por Deus.
Verdadeiro
Falso
2. Há muitas formas de adoração.
Verdadeiro

Falso

3. O amor de Deus é como o amor humano.
Verdadeiro
Falso
4. É desperdício de tempo “esperar” perante Deus.
Verdadeiro
Falso
5. Podemos adorar quer com palavras quer sem palavras.
Verdadeiro
Falso
6. O pecado pode fechar a porta da comunhão com Deus.
Verdadeiro
Falso
7. As nossas orações são mais importantes que as nossas atitudes.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. As mais importantes qualidades pessoais necessárias na adoração são:
a) amor, auto-confiança, coragem.
b) amor, obediência e humildade.
c) amor, paciência e fé.
9. Humildade significa:
a) dar a Deus o primeiro lugar na nossa vida.
b) compreender quão indignos somos.
c) desfazermo-nos do que é nosso.
10. “Ninguém pode servir dois senhores” significa:
a) que não devemos possuir mais.
b) fazer bem uma coisa de cada vez.
c) que não podemos dividir a nossa lealdade.
11. O temor do Senhor é um profundo respeito ou reverência que:
a) nos recorda um funeral.
b) nos faz temer Deus.
c) nos leva à oração e à adoração.
12. O maior exemplo para o acto de dar é:
a) o nosso Pastor.
b) Moisés.
c) o nosso Pai celeste.
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13. “Aba” é o que uma criança em Aramaico chamaria ao:
a) professor.
b) pai.
c) irmão.
14. Se achamos que não sabemos como adorar, devemos:
a) comprar um livro de orações.
b) pedir ao Espírito Santo que nos ajude a adorar.
c) decorar algumas frases bonitas.
15. Quando “esperamos no Senhor”:
a) estamos sossegados interior e exteriormente.
b) podemos ler um livro enquanto esperamos.
c) estamos a dormir.
16. O Senhor muitas vezes fala-nos quando:
a) insistimos com Ele para que nos diga alguma coisa.
b) a nossa mente está activamente envolvida com a oração.
c) a nossa mente e o nosso espírito estão sossegados perante Ele.
17. Podemos adorar a Deus:
a) quando as nossas atitudes são correctas.
b) mesmo que tenhamos motivos egoístas.
c) e esquecer outras formas de adoração.
18. Quando servimos o Senhor com ofertas, devemos:
a) dar alegre, generosa e livremente.
b) obter adequado reconhecimento pelo nosso acto.
c) ter cuidado em não dar demasiado.
19. Durante algum tempo, a nossa adoração:
a) assumirá um padrão certo.
b) mudará conforme a orientação do Espírito Santo.
c) será alguma coisa que decorámos como deve ser.
Perguntas gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-4?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1 – 2?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3 – 4?
Sim
Não
23. Verificou as respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-4?
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 5 – 8
(Adoração Cristã)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. A adoração pelo canto só é possível para os bons cantores.
Verdadeiro
Falso
2. A melhor maneira de mostrar o nosso talento musical é actuar na Igreja.
Verdadeiro
Falso
3. O Senhor pode ajudar-nos a usar o nosso talento para o Seu serviço.
Verdadeiro
Falso
4. É impossível ser-se completamente puro perante Deus.
Verdadeiro
Falso
5. Precisamos de comunhão com outros crentes.
Verdadeiro
Falso
6. Dar é um ministério especial dos ricos.
Verdadeiro
Falso
7. A adoração é para hoje e por toda a eternidade.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. Os hinos de adoração são:
a) por norma muito lentos.
b) sempre rápidos e cheios de acção.
c) Hinos que exaltam e louvam o Senhor.
9. Os Salmos eram hinos judaicos:
a) usados apenas para louvor.
b) com pouco significado actual.
c) que cobrem vários temas, incluindo a adoração.
10. Deus abriu as portas da prisão a Paulo e Silas depois de:
a) eles ameaçarem processar o carcereiro.
b) orarem e cantarem louvores a Deus.
c) terem cumprido a sua sentença.
11. Tal como um quadro, o pano de fundo da nossa adoração deve ser:
a) puro, limpo e arrumado.
b) de absoluto silêncio.
c) praticado num lindo edifício.
12. A pessoa mais responsável pela limpeza da minha consciência:
a) é o meu Pastor.
b) é a minha família.
c) sou eu mesmo.
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13. Ser-se puro perante Deus significa que:
a) somos melhores que os outros.
b) orámos e Deus nos perdoou.
c) frequentamos regularmente a igreja.
14. Cada um de nós pode expressar-se diferentemente na adoração porque:
a) viemos de diferentes proveniências.
b) não aprendemos ainda todo o ritual.
c) copiámos as pessoas erradas.

15. Só podemos aprender a adorar se:
a) aprendermos certo ritual.
b) observarmos os outros.
c) gastarmos tempo a adorar.
16. Na adoração colectiva, as pessoas devem:
a) ficar caladas e deixar que uma só dirija.
b) sentir-se à vontade para participarem.
c) orar em voz alta.
17. Jesus disse que se as pessoas não O louvassem:
a) as pedras começariam a clamar.
b) Ele as forçaria a fazê-lo.
c) também não fazia mal.
18 Sabemos que o céu é mais belo que a terra porque:
a) é a morada dos anjos.
b) é algo novo.
c) o pecado não tem lá entrada.
19. A Bíblia diz que:
a) tocaremos harpa para sempre.
b) iremos para o Céu só para descansar.
c) iremos reinar e adorar para sempre.
Perguntas gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-8?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-6?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-8?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-8?
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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