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Verifique as Suas Respostas 
 

Lição 1 
 
  1 a) 3. David. 
     b) 2. Moisés. 
     c) 1. Abraão. 
  2 b) Paulo. 
  3 b) Marcos 16:15. 
  4 b) A família de Deus inclui pessoas que viviam antes de Jesus viver na  
         terra. 
     c) Os crentes em Jesus hoje fazem parte da família de Deus. 
  5 b) no carácter. 
  6 A sua resposta deve incluir as seguintes, em qualquer ordem: 
     a) Ser como filho, Romanos 8:29. 
     b) Levar o evangelho, Marcos 16:15. 
     c) Passar a eternidade com Ele, João 14:2. 
 
Lição 2 
 
  1 b) João 20:24-25. Estes versículos mostram que é possível um crente ter  
         dúvidas. Mais tarde as dúvidas de Tomé foram substituídas pela fé  
         (João 20:26-28). 
  2 b) Explicar-lhe o caminho de Deus. 
  3 a) 5. Escolher pessoas para um certo trabalho. 
     b) 4. Consolar-se e animar-se uns aos outros. 
     c) 3. Suprir as necessidades materiais. 
     d) 1. Orar uns pelos outros. 
     e) 4. Consolar-se e animar-se uns aos outros. 
     f) 2. Aprender de Deus. 
  4 c) Ministrar às necessidades uns dos outros. 
  5 b) Reuniu-se para o ensino da Palavra e para oração. 
     e) Repartiu os seus bens com os necessitados. 
  6 A sua resposta. Enumerou algumas necessidades que precisam de ser  
     supridas? Ore a Deus para lhe mostrar se há algumas necessidades em  
     que pode ajudar. 
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Lição 3 
 
  1 b) 1 Coríntios 3:9. 
      e) 1 Pedro 2:4-5. 
  2 a) 2. edifício. 
     b) 3. corpo. 
     c) 1. pão. 
  3 a) A Igreja deve ser dirigida por Cristo. 
  4 a) 2. O dom de estimular. 
     b) 3. O dom de curar. 
     c) 1. O dom de ensinar. 
     d) 4. O dom de mostrar bondade. 
     e) 1. O dom de ensinar. 
  5 a) 1. Cristo como a cabeça do corpo. 
     b) 2. Um crente como membro do corpo. 
     c) 2. Um crente como membro do corpo. 
     d) 1. Cristo como a cabeça do corpo. 
     e) 1. Cristo como a cabeça do corpo. 
 
Lição 4 
 
  1 c) Actos 1:8. 
  2 a) O poder que ele recebe do Espírito Santo. 
  3 A sua resposta deve incluir as seguintes ideias (em qualquer ordem): 
     Através da Palavra de Deus. 
     Através de uma profunda responsabilidade que sentimos nos nossos  
     corações ao orarmos. 
     Através do Espírito Santo a falar aos nossos corações. 
  4 c) dando-lhes os dons de ministério que eles precisam. 
  5 A sua resposta deve incluir o seguinte: 
     Porque Deus sabe a obra que devemos fazer, Ele dar-nos-á os dons de  
     que precisamos. 
  6 b) Porque Deus sabe qual a obra que Ele tem para nós, Ele também  
         escolhe os dons de que precisamos. 
     c) Deus vai dar ao crente todos os dons de que precisa para completar a  
         obra para a qual é chamado. 
  7 A sua resposta deve incluir as seguintes ideias (em qualquer ordem): 
     Entregar-se completamente a Deus. 
     Estudar os dons e observar como são usados. 
     Desejar os dons e orar para recebê-los. 
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Lição 5 
 
  1 A sua resposta deve dizer algo assim: da mesma forma que um discípulo  
     ou escravo não é melhor do que o seu mestre, os discípulos de Jesus não  
     eram melhores do que Ele. Por isso eles devem seguir o seu exemplo (A  
     sua resposta pode usar palavras diferentes destas, mas a ideia deve ser  
     semelhante.) 
  2 a) 3. Chorar com aqueles que choram. 
     b) 1. Ser paciente nas dificuldades. 
     c) 2. Repartir o que tem. 
     d) 1. Ser paciente nas dificuldades. 
  3 Espero que possa sublinhar algumas. Ore para Deus o ajudar a começar  
     a praticar as outras também. 
  4 c) tentar fazer aquelas coisas que o Espírito Santo o inspirou a fazer. 
  5 b) Os nossos dons vêm de Deus. 
  6 a) Use o dom que tem. 
  7 a) 3. Usar. 
     b) 1. Descobrir. 
     c) 2. Apreciar. 
     d) 3. Usar. 
  8 A sua própria resposta. Espero que o esboço que fez o ajude a descobrir  
     novos dons que possa desenvolver. Espero que isso também o tenha  
     ajudado a descobrir meios de desenvolver os dons que já tem. 
 
Lição 6 
 
  1 a) trabalhar com os outros. 
  2 a) 2. Colegas de trabalho. 
     b) 1. Membros de uma família. 
     c) 1. Membros de uma família. 
     d) 2. Colegas de trabalho. 
  3 b) Algumas tarefas só podem ser feitas quando os crentes trabalham  
         juntos. (As letras a) e b) são afirmações certas, mas não dão a resposta  
         à pergunta). 
  4 a) Quatro: pé, mão, ouvido, olho. (Cinco, se conta a habilidade de sentir  
         o cheiro, versículo 17.) 
     b) “Eu não sou parte do corpo.” 
     c) “Eu não preciso de si.” 
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  5 a)  2. 1 Coríntios 12:18. 
     b)  3. 1 Coríntios 12:19. 
     c)  4. 1 Coríntios 12:21. 
     d)  1. 1 Coríntios 12:15. 
     e)  1. 1 Coríntios 12:15. 
 
Lição 7  
 
  1 a) Amor por aqueles que ainda eram pecadores.  
     b) Amor por aquele que tinha gasto inutilmente aquilo que lhe foi dado. 
     c) Amor por aqueles que eram diferentes dele. (As suas palavras podem  
         ser diferentes destas, mas as ideias devem ser semelhantes). 
  2 A sua resposta. Espero que peça Deus para o ajudar a amar todas as  
     pessoas. 
  3 a) O mundo precisa de um exemplo do amor de Deus. 
     d) O verdadeiro amor atrairá as pessoas a Deus. 
  4 b) são pecadores. 
     c) são os nossos inimigos. 
     d) nos odeiam. 
     f) nos rejeitam. 
     h) nos maltratam. 
  5 a) Gálatas 5:22-23. 
     b) 1 Coríntios 12:4-7. 
  6 a) são inúteis sem amor. 
  7 c) É a obra do Espírito Santo em nós que torna possível que amemos  
         assim como Ele nos ama. 
 
Lição 8 
 
  1 c) Hebreus 13:17. 
  2 a) 1. Guiar. 
     b) 2. Alimentar. 
     c) 4. Vigiar. 
     d) 3. Ensinar. 
     e) 1. Guiar. 
     f) 3. Ensinar. 
  3 a) Para ser útil à igreja, o diácono precisa de algo além da habilidade  
         natural. 
     c) É importante que diáconos e presbíteros sejam pessoas espirituais. 
  4 c) 1 Tessalonicenses 5:12-13. 
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  5 a) 3. Apoiá-los. 
     b) 4. Trabalhar com eles. 
     c) 2. Honrá-los. 
     d) 1. Obedecer à Palavra que pregam. 
     e) 3. Apoiá-los. 
  6 a) João 17:21. 
  7 c) A Igreja inteira cresce, cada crente fica fortalecido e Deus é honrado. 
         (Esta é a única resposta que menciona todos os três resultados  
         destacados nesta secção). 
 
Lição 9 
 
  1 A sua resposta pode ser mais ou menos assim: a comparação da corrida  
     ensina-me que há um objectivo que o obreiro cristão deve alcançar.  
     Deve correr na direcção daquele objectivo, e não deixar que nada o  
     impeça. (Talvez tenha dado outra lição que aprendeu.) 
  2 c) Filipenses 3:14. 
  3 A sua resposta deve incluir as seguintes ideias junto com referências  
     bíblicas:  
     É como uma corrida, Filipenses 3:14. 
     É como terminar uma tarefa, João 9:4; 17:4.  
     É como a ceifa final, Mateus 9:37-38. 
4 a) 2. Tarefa completada. 
    b) 1. Corrida terminada. 
    c) 3. Ceifa final. 
  5 A sua resposta deve incluir o seguinte (em qualquer ordem): 
     A aprovação do nosso Mestre, Mateus 25:21; Uma herança, Romanos  
     8:17; 
     O gozo de ver aqueles que temos ajudado, 1 Tessalonicenses 2:19; 
     Uma coroa, 1 Coríntios 9:25; 1 Pedro 5:4; 
     O gozo de estar para sempre na presença de Deus, 1 Tessalonicenses  
     4:17. 




