
EXAME DAS LIÇÕES 1 – 6: RESPOSTAS  
(O Obreiro Cristão) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Os seguidores de Jesus podem continuar a Sua obra. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Hoje devemos oferecer sacrifícios de animais para sermos membros da família de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Os crentes devem cultuar Deus num edifício especial para serem parte da Igreja. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Alguns membros do corpo de Cristo não são incluídos na chamada de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Como cabeça da Igreja, Cristo dirige as suas actividades. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Os dons de ministério são dados somente aos pastores e evangelistas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. O Espírito Santo é quem ajuda o crente a trabalhar para Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. O primeiro homem com quem Deus teve comunhão foi 
a)  Adão. 
b)  Noé. 
c)  Abraão. 
 
9. Jesus deu o trabalho de pregar o evangelho 
a)  aos anjos no céu. 
b)  aos santos do Velho Testamento. 
c)  a todos aqueles que crêem n’Ele. 
 
10. As necessidades dos crentes hoje em dia e as da Igreja primitiva são 
a)  dissemelhantes. 
b)  semelhantes. 
c)  fora do comum. 
 
11. Segundo Actos 9:39, a Dorcas supriu a necessidade que outros crentes tinham de 
a)  roupa. 
b)  ensino. 
c)  cura. 
 
12. Quando os crentes se reúnem para louvar a Deus 
a)  nenhum líder é necessário. 
b)  recebem ajuda uns dos outros. 
c)  cada culto deve ser igual aos outros. 
 
13. Qual das ilustrações da Igreja enfatiza o facto de Cristo dirigir as suas actividades? 
a)  Um edifício. 
b)  Um pão. 
c)  Um corpo. 
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14. Qual dos seguintes ministérios daria mais auxílio à pessoa que precisasse de compreender o que a  
      Bíblia diz? 
a)  O poder de curar. 
b)  Autoridade. 
c)  O ensino. 

 
15. A história de Sansão em Juízes 15 mostra-nos que nós, como obreiros cristãos, devemos 
a)  lutar contra os nossos inimigos. 
b)  ter um sinal exterior como, por exemplo, cabelo comprido. 
c)  ter a força de Deus para resistir a Satanás. 
 
16. Deus escolhe os nossos talentos porque Ele 
a)  quer que nós  os mereçamos. 
b)  sabe o trabalho que devemos fazer. 
c)  dá dons somente a certas pessoas. 
 
17. Para receber dons de Deus importa que 
a)  nos entreguemos a Ele primeiro. 
b)  desejemos os dons para nos tornarmos importantes. 
c)  não queiramos nenhum dos dons. 
 
18. Usar os nossos dons significa 
a)  fazer aquilo de acordo com a nossa habilidade. 
b)  apreciá-los e dar glória a Deus por eles. 
c)  saber que eles nos fazem importantes. 
 
19. Deus deu dons à Igreja para 
a)  dar aos crentes trabalho para fazer. 
b)  suprir as necessidades que os crentes têm. 
c)  mostrar quais pessoas são mais importantes. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas 
20. Estudou cuidadosamente as lições 1-6?  
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-3? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-6? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-6? 
 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 7 – 9: RESPOSTAS 
(O Obreiro Cristão) 

 
As afirmações ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Deve estar reunido um grande número de crentes para Cristo estar com eles. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Às vezes Deus dirige certos indivíduos a trabalharem juntos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Como crentes, não devemos amar os pecadores. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Se o obreiro cristão tem muitos talentos, não é necessário ele mostrar amor. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Uma maneira do pastor liderar é dar aos outros um bom exemplo para seguir. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Podemos honrar os nossos líderes recusando falar mal deles. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Alguém que trabalha para o Senhor não deve esperar receber galardão. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Para os crentes trabalharem juntos, todos precisam de ter 
a)  habilidades importantes. 
b)  atitude certa. 
c)  os mesmos dons. 

 
9. A história de Neemias no Velho Testamento ensina-nos 
a)  que só os judeus podem trabalhar para Deus. 
b)  que as muralhas duma cidade devem ser reconstruídas. 
c)  que os crentes precisam de trabalhar juntos. 

 
10. A Igreja é como o corpo humano porque 
a)  tem o mesmo número de membros. 
b)  os membros mais bonitos são os mais necessários. 
c)  cada parte precisa de todas as outras. 

 
11. Se quisermos ser como o pai de quem Jesus falou em Lucas 15:11-24, devemos amar aqueles que 
a)  têm desperdiçado as suas vidas no pecado. 
b)  têm tido vida justa. 
c)  têm usado o seu dinheiro com sabedoria. 

 
12. Se o amor do crente deve ser uma imagem do amor de Deus, isso significa que é 
a)  semelhante, em certo sentido, ao amor de Deus. 
b)  um bom esforço para amar assim como Deus ama. 
c)  o verdadeiro amor de Deus operando através dele. 

 
13. É possível termos o amor de Deus nos nossos corações porque 
a)  vem da nossa vontade natural. 
b)  o Espírito Santo vai produzi-lo. 
c)  sabemos que precisamos dele.  
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14. Para o crente ter um ministério proveitoso, ele precisa de 
a)  ter todos os dons. 
b)  ter o verdadeiro amor. 
c)  ter a sabedoria completa.  

 
15. Quando a Bíblia diz que um pastor da igreja é como pastor de ovelhas, significa que 
a)  ele é o responsável para guiar. 
b)  ele é a pessoa mais importante na igreja. 
c)  ele tem todos os dons necessários para a igreja. 

 
16. Segundo 1 Tessalonicenses 5:12,13, devemos honrar os nossos líderes especialmente porque eles 
a)  tomam boas decisões. 
b)  têm toda a sabedoria. 
c)  fazem o trabalho do Senhor. 

 
17. A maneira mais comum de Deus providenciar o suprimento para os líderes da Igreja é 
a)  dar-lhes sustento através de dinheiro dado pelo povo. 
b)  dar-lhes sustento através de trabalho que fazem além das suas responsabilidades na Igreja. 
c)  fazer com que vivam de qualquer sustento que possam juntar. 

 
18. A Bíblia compara o obreiro cristão a um atleta que entra numa corrida porque 
a)  um objectivo deve ser alcançado. 
b)  aquele que corre mais rápido vai ganhar. 
c)  só os indivíduos fortes podem correr. 

 
19. Para trabalhar para o Senhor é importante lembrar que 
a)  nada que fazemos para Ele é inútil. 
b)  a quantidade de talentos que temos decidirá o galardão que receberemos. 
c)  aqueles que são sinceros não devem esperar um galardão. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 7-9?  
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das lições 7-8?  
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da lição 9?  
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-9?  
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


