Verifique as Suas Respostas
Lição 1
1 Matrimónio
2 Da costela de Adão.
3 Deus
4 a) Falsa. Adão nomeou-a.
b) Verdadeira.
c) Verdadeira.
5 Pecado
6 Na Bíblia
7 a) Paz
e) Compreensão
f) Gozo
8 A resposta é sua.
9 b) uma união permanente de um homem e de uma mulher perante Deus.
10 legalmente, moralmente
11 c) de um relacionamento de amor e partilha mútua entre o marido e a
sua mulher
12 a) Verdadeira.
b) Falsa.
c) Verdadeira.
13 O amor e o cuidado de um pai e de uma mãe.
14 uma, um, dois
15 Escreva o versículo no seu caderno, e verifique se está certo.
16 c) família.
17 Aqueles provindo de lares felizes dão-se bem com os outros; boas
famílias produzem boas comunidades e boas comunidades produzem
boas nações.
Lição 2
1 Não. É parte do plano de Deus para prepará-los para o casamento.
2 Deus.
3 Deus.
4 Para Deus morar em si, pela sua família, pela sua saúde.
5 b) 1 Timóteo 5:22.
6 O corpo de Cristo.
7 Um lar onde tenham o cuidado amoroso de ambos os pais.

85

8 Alguns nascem cegos, doentes mentais ou com outros defeitos ou
enfermidades.
9 Imoralidade sexual.
10 Como o boi que vai ao matadouro; como o cervo que corre para a rede;
e como a ave que se apressa para o laço. (Provérbios 7:22,23)
11 Gravidez não desejada, doenças venéreas, danos no sistema nervoso,
danos na saúde em geral provocados pela culpa e pelo medo.
12 c) a Palavra de Deus e a Sua ajuda.
13 As tentações vêm pelos pensamentos, e quanto mais pensar sobre o
assunto, mais forte se torna.
14 Figuras indecentes, filmes, livros cheios de sexo, bailes, drogas, modas
sugestivas.
15 b) José
16 A sua resposta. Eu oraria por eles e pediria que Deus me ajudasse a
viver de acordo com os padrões da Bíblia e fosse um bom exemplo.
17 Com respeito.
18 Respeito e honra.
19 Imoralidade sexual.
20 Com a sua própria força, é impossível; porém com a ajuda de Deus, é
possível.
21 A sua vida.
22 Reflicta.
23 b) Somente quando dependemos do Senhor para nos ajudar, é que
conseguimos vencer as tentações.
Lição 3
1 Por causa da influência que o seu companheiro terá na sua vida. A
escolha é para a vida toda.
2 Na Palavra de Deus.
3 Orar e pedir a Deus para o dirigir.
4 Compare a sua resposta com a lição.
5 b) Salomão
d) Sansão
6 Decore.
7 Um crente deve casar-se com um crente.
8 Compare a sua resposta com a lição.
9 a) Falsa.
b) Verdadeira.
c) Falsa.
d) Verdadeira.
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10 Eu escolheria c) Antes do noivado. Desta forma os desacordos podem
ser resolvidos ou o relacionamento dissolvido.
11 (Duas quaisquer): Beleza, educação, posição social.
12 A sua resposta.
13 A sua resposta.
14 A sua resposta.
15 A sua resposta.
16 A sua resposta.
17 A sua resposta.
18 Para a felicidade do lar e por causa dos filhos.
19 Boaz e Rute; Isaque e Rebeca
20 Respeito, honra, apreciação, consideração
21 a) uma combinação dos caminhos
Lição 4
1 Compare a sua resposta com o que está em “Preparação Para o
Casamento”.
2 Aqueles de acordo com os preceitos de Deus.
3 Honrar e agradar a Deus.
4 Permissão de bebedeiras.
5 Alguns vivem juntos sem casar; alguns vivem imoralmente; alguns
contraem grandes dívidas.
6 O carácter cristão de pessoa com que o seu filho ou filha vai casar.
7 Dois (quaisquer): Um casal conhece-se melhor; podem dar um bom
exemplo a outros jovens; podem planear juntos a sua vida e estabelecer
o seu lar.
8 Ele trabalhou sete anos por ela.
9 Certidão de nascimento, atestado de saúde, licença de casamento.
10 a) antes do casamento.
11 Tendo uma cerimónia religiosa.
12 a) toda a autoridade humana.
Lição 5
1 a) Boas relações familiares.
b) De paz.
d) Que ame a Deus.
f) Para fazer as coisas juntos.
2 Isto ajuda-as a obedecer aos seus professores, pastores, e às leis do seu
país.
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3 A sua resposta. Devemos orar e pedir a ajuda de Deus; devemos ser
fiéis nas nossas tarefas no lar para não sobrecarregarmos mais ninguém;
devemos procurar ajudar de todas as maneiras possíveis.
4 Providenciar o bem-estar para o nascimento e desenvolvimento dos
filhos.
5 Zacarias e Ana.
6 Quando o seu lar a entende, ama e cuida dela, e ela se sente segura.
7 palavras, exemplo.
8 O seu carácter e hábitos são formados no lar, e a criança aprende o bem
ou mal que jamais esquecerá.
9 O treinamento que recebemos em casa.
10 Companheirismo.
11 Ele deve aprender a pensar em termos de “O que é o melhor para nós?”
12 b) Estar melhor preparados para os necessários...
13 b) continuar a amar e a respeitar...
c) aceitar a responsabilidade...
d) agir como adultos e...
14 Podem surgir zangas, se não há conversa sobre os problemas
financeiros; a falta de compreensão da esposa, se tiverem que viver uma
vida mais simples do que outros; um marido que não sustenta a sua
família; um marido que espera que a sua mulher sustente a casa.
15 É pior que o descrente.
16 a) todos aqueles que não reconhecem...
17 Cristo.
18 Cada pai deve liderar a sua família no culto.
19 a) Tempo quando a família lê...
20 c) Honrar e obedecer a Deus...
21 A sua resposta.
Lição 6
1 Ela vem da palavra “house-band” que significa o que mantém a casa
unida.
2 À autoridade de Cristo sobre a igreja.
3 (Escolha 3) Amando-a; encorajando-a; passando tempo com ela;
mostrando-lhe a sua apreciação; não lhe lembrando as suas falhas.
4 Decore e reflicta.
5 Amor verdadeiro entre marido e mulher.
6 Ir a Deus, em oração, e estarem certos de terem entregue as suas vidas
totalmente a Deus.
7 O facto de ele não estar a tratar a sua esposa com amor e respeito.
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8 O coração do lar.
9 Protegê-la e tomar conta dela.
10 Ele deu-lhes um filho.
11 De Ana.
12 Quando souber bem o versículo, recite-o para alguém.
13 a) Falsa.
b) Verdadeira.
Lição 7
1 Quando tiver decorado bem o versículo, recite-o para outra pessoa.
2 Amor e respeito entre o marido e a mulher.
3 a) Verdadeira.
b) Falsa.
c) Falsa.
4 A Bíblia.
5 a) Falsa.
b) Falsa.
c) Verdadeira.
6 Provérbios.
7 Transcreva e reflicta.
8 Pelo seu falar e agir.
9 Preparando refeições nutritivas e atraentes para a sua família, cuidando
bem dos seus filhos e mantendo a casa limpa e em ordem.
10 Mulheres que costuram podem economizar costurando para os seus
familiares; elas podem comprar as coisas mais baratas para casa.
11 Transcreva e reflicta.
12 b) Moisés, Samuel e Timóteo.
13 O seu trabalho em casa precisa de ser organizado e ela precisa da ajuda
do marido.
Lição 8
1 Depois de decorar Efésios 6:13, repita-o para alguém.
2 A sua resposta pode ser parecida à nossa: É um mandamento de Deus;
está escrito pelo menos três vezes na Bíblia; é o único mandamento
acompanhado de promessa; a desobediência aos pais era punida
severamente no tempo do Velho Testamento.
3 a) Verdadeira.
b) Falsa.
c) Verdadeira.
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4 Ele deve dirigir a sua família e fazer com que os seus filhos o respeitem
e o amem.
5 A sua resposta. Nós diríamos: Fere ou entristece a Deus, que o ama;
fere os seus pais que o amam; e fere-se a si mesmo.
6 a) Verdadeira.
b) Falsa.
c) Falsa.
7 b) filhos que crescem aprendendo...
8 A sua resposta. Poderia ter dito: Se Jesus, quando ia morrer, Se
preocupou com a Sua mãe com tanto amor, que providenciou para ela
um lar, nós nunca poderíamos relegar essa responsabilidade para os
nossos pais.
9 Cedo na vida.
10 a) Falsa.
b) Verdadeira.
c) Falsa.
11 Ele descobre que as suas convicções cristãs se opõem às de pessoas que
têm autoridade sobre ele.
12 Buscar sinceramente a Deus em oração, pedindo a Sua direcção.
13 Decore.
Lição 9
1 Decore.
2 Através da paciência e compreensão, cuidando e suprindo as suas
necessidades, treinando-os e brincando com eles.
3 Problemas sérios acontecem num lar onde os pais mostram mais amor
por um filho do que pelos outros.
4 Porque é muito importante que uma criança tenha o amor e o cuidado
dos pais.
5 Eles precisam de uma variedade de alimentos: leite, vegetais, carne,
peixe e ovos.
6 Aqueles que crescem sem receber um tipo de treinamento ou educação
terão dificuldades em ganhar a vida por si mesmos.
7 Com o nascimento.
8 Pelos seis anos.
9 Transcreva e reflicta.
10 c) e d)
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11 A sua resposta pode ser parecida à nossa:
a) Para o bem-estar de uma criança ela precisa saber que os seus
pais a amam sempre, mesmo quando ela lhes desobedece.
b) Uma criança precisa não se sentir rejeitada ou não amada quando ela
aprende que os seus pais a corrigem por que a amam, e lhe perdoam
assim como Deus perdoa.
c) Um pai pode fazer mal emocionalmente ou até fisicamente a um
filho, quando o castiga estando zangado (com raiva).
d) Uma criança que cresce sem disciplina pode-se tornar rebelde contra
toda a autoridade, mesmo contra a de Deus.
12 Eles falharam em não corrigir os seus filhos.
13 Jesus e Samuel cresciam em graça diante de Deus e dos homens.
14 c) a soma das respostas a) e b).
15 Amor, confiança, perdão e oração.
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