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Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
1 b) a adoração ajuda-nos a crescer espiritualmente. 
   c) queremos obedecer ao mandamento divino. 
   d) Jesus prometeu estar connosco. 
2 b) cantamos louvores a Deus de todo coração. 
3 c) da grandeza e bondade do Senhor. 
4 a) errado. A música é parte integral da adoração. 
   b) errado. O Salmo 150 enumera instrumentos bem “animados”. 
   c) Os músicos devem ter cuidado para glorificar Deus e não eles mesmos. 
5 a) A nossa comunhão com Deus na oração é uma experiência gratificante porque nós O amamos. 
   c) Geralmente fechamos os olhos enquanto oramos para não ficarmos distraídos. 
   d) Jesus chamou ao templo onde se congregavam os crentes “uma casa de oração”. 
6 A sua resposta, talvez semelhante a esta: podemos manifestar o nosso amor por Deus e pelos irmãos  
   através das nossas ofertas. 
7 Música, louvor e contribuição monetária. 
8 d) um lugar de liberdade para o louvor. 
9 Repouso e satisfação espiritual, liberdade, cura física. 
 
Lição 2 
 
1 O seu desenho pode ser semelhante a este: 

 
2 b) Não podemos baptizar-nos uns aos outros no Espírito Santo. 
   c) O Espírito Santo usa as nossas vozes para glorificar Deus. 
3 a) 3. Óleo. 
   b) 5. Ungido. 
   c) 6. Aarão. 
   d) 4. Diáconos. 
   e) 2. David. 
   f) 1. Pedro. 
   g) 6. Aarão. 
4 a) ajudar-nos a crescer espiritualmente. 
5 c) acompanham harmoniosamente o ministério da Palavra de Deus. 
6 c) colocar-se ao inteiro dispor do Senhor de qualquer maneira, sabendo que podemos confiar n’Ele 
       para fazer aquilo que nos convém. 
 
Lição 3 
 
1 b) Crucificado 
   c) Enterrado 
   d) Ressuscitado 
2 c) aplica as verdades bíblicas às necessidades humanas. 
3 (reposta no texto) 
4 A sua resposta. Poderia ter mencionado parques, asilos, prisões, até o quintal da sua própria casa.      
   Se procurarem oportunidades, encontrá-las-ão. 
5 A sua resposta. Fé vem de ouvir e crer na Palavra de Deus. 
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6 a) precisamos ingerir para crescermos espiritualmente. 
   c) devemos repartir com outros. 
7 O pão só alimenta o corpo físico; precisamos também de alimento espiritual. 
8 Edificar-nos e dar-nos a bênção divina. 
 
Lição 4 
 
1 Você, crente, pode responder afirmativamente, pois a sua vida já está a ser edificada sobre Jesus  
   Cristo. 
2 a) explicação 
   b) proclamação 
   c) o ensino 
3 b) O ensino na escola dominical (ou escola bíblica) é um ministério importante. 
   c) Os mestres precisam de treinamento, ainda que ensinem apenas uma hora por semana. 
4 Alguns dos muitos meios são: o ensino de crianças e jovens, aulas para os surdos, Escola Bíblica,     
   acampamentos, escolas cristãs, aulas de alfabetização para adultos, etc. 
5 a) as pessoas, muitas vezes, sentem-se mais à vontade num ambiente informal... 
   b) podem ser estruturados para satisfazer as necessidades específicas das pessoas... 
   c) o estudo em grupo pode ser interessante e eficaz. 
6 a vida de um personagem; um texto bíblico. 
7 a) ensinarem verdades bíblicas. 
   c) prestarem serviço cristão de ordem prática. 
   d) futuras responsabilidades na congregação. 
 
Lição 5 
 
1 morrer por nós; ser sepultado; ressuscitar para a vida. 
2 A sua resposta pode ser semelhante a esta: ao aceitarmos e entregarmo-nos a Jesus, a nossa velha  
   natureza é sepultada e renascemos para uma nova vida n’Ele. 
3 a) A minha lealdade a Cristo expressa-se na minha obediência às ordenanças d’Ele. 
   b) O baptismo nas águas é o sinal exterior da confiança íntima e da minha aceitação de Cristo como  
       meu Salvador. 
   d) Devo estar disposto a confessar publicamente a minha fé em Cristo, dando a conhecer a toda a   
       gente que já O aceitei como Senhor da minha vida. 
4 a) arrependimento. 
   b) homens pecadores. 
5 b) A igreja primitiva baptizava os novos crentes em obediência a Cristo. 
6 c) As tradições religiosas podem não seguir fielmente as doutrinas bíblicas.  
   d) errado. Leia as palavras proferidas por Jesus a um homem que não teve oportunidade de se  
       baptizar (Lucas 23:43). 
   e)  Todo o crente deve obedecer a ordem de Jesus Cristo, submetendo-se ao baptismo. 
7 a) Pai, filho, Espírito Santo. 
   b) imersão. 
   c) Crêem que tal prática concorda com as doutrinas do Novo Testamento. 
 
Lição 6 
 
1 a) nos lembra que Jesus Se sacrificou por nós. 
   b) nos lembra a vitória que Cristo alcançou sobre o pecado. 
   c) nos ajuda a lembrar que Jesus Cristo reina ainda hoje. 
2 b) A morte de Jesus inaugurou uma nova aliança, pela qual somos salvos pela fé. 
   c) A Santa Ceia deve ser celebrada pelos crentes até à volta de Jesus Cristo. 
3 corpo. 
   sangue. 
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4 a) a Nova Aliança selada pelo sangue de Jesus. 
   b) o sofrimento que Jesus suportou por nós. 
5 a) 7. Porta. 
   b) 6. Pastor. 
   c) 3. Luz. 
   d) 2. Videira. 
   e) 5. Água. 
   f) 4. Cordeiro. 
   g) 1. Pão. 
6   A sua resposta. 
7 c) A Bíblia nada diz sobre a frequência com que se deve celebrar a Santa Ceia. 
   d) As formas de celebração da Ceia podem variar, mas o seu propósito é sempre o mesmo. 
8 a) lembrar-nos da volta de Jesus. 
   b) lembrar-nos da morte de Cristo pelos nossos pecados. 
   d) proporcionar a cura e restauração divina. 
   e) unir os crentes em amor. 
9 As suas próprias palavras. Um estudante escreveu: “Ajudou-me a valorizar o que o Senhor tem feito  
   por mim. Também me dá nova esperança e coragem.” 
 
Lição 7 
 
1 confraternização, refeições comunitárias, necessidades compartilhadas. 
2 b) As crianças podem divertir-se enquanto aprendem coisas úteis nas actividades congregacionais. 
   c) Os jovens devem ter ao seu alcance actividades interessantes para contrapor às tentações do  
        mundo. 
   d) A confraternização com outros crentes contribui para uma vida cristã equilibrada. 
3 d) intimidade. 
4 A sua resposta. 
5 a) 2. reuniões e convenções especiais. 
   b) 4. acampamentos e retiros. 
   c) 3. concursos. 
   d) 1. cultos de confraternização. 
   e) 5. campanhas evangelísticas. 
6 Deve ter indicado todos. 
 
Lição 8 
 
1 a) 2. Enterro. 
   b) 5. Apresentação de crianças. 
   c) 6. Consagração de um prédio. 
   d) 1. Casamento. 
   e) 4. Oração pelos doentes. 
2 d) igualmente a felicidade e o sofrimento dos outros. 
3 a) Baptismo nas águas. 
   d) A Santa Ceia. 
4 a) 4. natal. 
   b) 1. Domingo de Ramos. 
   c) 3. Sexta-feira Santa. 
   d) 5. Páscoa da Ressurreição. 
   e) 7. A Ascensão. 
   f) 6. Pentecostes. 
   g) 2. O Dia de Domingo. 
5 a) nos lembram importantes eventos bíblicos ou espirituais. 
   d) proporcionam mais uma oportunidade para testemunharmos de Jesus aos outros. 
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6 Poderia ter mencionado o “Dia das Mães”, o “Dia dos Pais”, a “Véspera do Ano Novo”, ou qualquer  
   outro festival de importância local ou nacional. 
 
7 a) Casamento 
   c) Enterro 
   f) A Santa Ceia 
   Mesmo nestes casos, porém, os participantes devem manter-se sempre abertos à operação do  
   Espírito Santo. 
 
Lição 9 
 
1 errado. Só um crente deve ser membro da igreja. 
   b) Os membros da congregação devem seguir o padrão de conduta moral que a Bíblia ensina. 
   c) São os membros fiéis que fazem a igreja prosperar e crescer. 
2 A sua resposta. Eu teria respondido afirmativamente porque, como membro do corpo, sinto a  
   responsabilidade de participar nas actividades administrativas da igreja. 
3 c) Os seus membros apoiam fielmente a obra. 
4 dinheiro ou comestíveis, tempo, talento. 
5 a) Os crentes devem associar-se a uma congregação e contribuir para ela voluntariamente. 
   b) Até os pobres têm alguma coisa que podem oferecer ao Senhor. 
   d) errado. O primeiro requisito é a certeza da salvação pessoal. Depois vem o desejo de ajudar aos  
       outros. 
6 a) 3. organização. 
   b) 1. Espírito Santo. 
   c) 2. Diácono. 
   d) 5. Presbítero. 
   e) 4. Pastor. 
7 A sua resposta. Poderia ter mencionado: o fruto espiritual, as almas ganhas para Jesus. 
8 d) glorificar Deus. 
 
Lição 10 
 
1 Poderia ter enumerado os seguintes: oração pelos doentes, treinamento, ensino, estímulo dos crentes  
   para procurarem Deus e serem baptizados no Espírito Santo, consolo e dar várias oportunidades  
   para o ministério. 
2 A sua resposta. 
3 As suas respostas, por exemplo, deverão ser as seguintes: 
   a) Preparar uma refeição para a família e procurar um bom mecânico para arranjar o carro. 
   b) Mandar ajuda financeira. 
   c) Organizar uma equipa de trabalho para ajudar na reconstrução e limpeza das casas. 
   d) Visitar a casa dela e prestar auxílio conforme as necessidades ali existentes. 
4 a) acções (ou obras) 
   b) os pobres 
5 ... aqueles que estão em pecado, sem arrependimento, aqueles que ainda não se entregaram a Jesus  
   Cristo, aceitando-O como o seu Salvador. 
6 Deve ter assinalado todas as actividades enumeradas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




