
 81 

Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1  
 
  1 a) Uma oferta. 
     c) Companheiros. 
     d) Comunhão. 
     f) Compartilhar. 
  2 b) A história do Bom Samaritano. 
  3 Amor ou cuidado. 
  4 a) Grandes cidades. 
     b) Aldeias isoladas. 
     c) Pequenos grupos. 
     e) Entre duas pessoas. 
  5 a) Os Dez Mandamentos constituem uma das primeiras séries de leis  
         para a vida comunitária. 
     c) Adão e Eva desfrutavam perfeita comunidade entre si, com Deus e  
         com toda a Sua criação antes do seu pecado.  
     d) Sabemos que havia verdadeira comunidade na Igreja primitiva  
         porque os crentes mostravam muito amor e cuidado uns pelos outros. 
  6 Qualquer 
  7 A sua própria resposta. Eu diria: posso mostrar o amor e o cuidado  
     pelos outros. 
 
Lição 2 
 
  1 b) não tem limites. 
  2 a) em qualquer lugar. 
  3 Jerusalém, Judeia, Samaria, e nos confins da terra. 
  4 De como os crentes testemunharam de Cristo. 
  5 b) Segundo esta lição, a minha primeira responsabilidade de crente é de  
         testemunhar de Cristo às pessoas com quem convivo e trabalho  
         diariamente. 
  6 A sua própria resposta. Espero que seja ainda mais ciente da  
     necessidade de demonstrar o espírito comunitário e o amor cristão em  
     todas as suas actividades humanas. 
  7 b) A sua própria “Judeia” é a sua terra, província ou país. 
     c) Deve mostrar-se fiel nas coisas mínimas, só assim estará habilitado  
         para maiores realizações. 
  8 A sua própria resposta. À medida que continuar a orar, Deus revelar- 
     lhe-á maneiras de ministrar a cada vez mais pessoas. 
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  9 Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, podemos confiar n’Ele,  
     que nos ajudará a realizá-la. 
10 a) Posso compartilhar a comunidade cristã com habitantes de outros  
         países por meio de orações em favor deles e contribuições em prol da  
         obra evangelística. 
     d) Jonas aprendeu uma lição valiosa em termos de obediência à vontade  
         de Deus. 
11 A sua própria resposta. Poderia orar por eles e pedir que Deus lhe  
     mostre maneiras de ajudá-los a receber o Evangelho. 
12 A China. 
13 Mostrar amor e cuidado para com todo o mundo. 
14 a) 2. A gente em países vizinhos. 
     b) 1. Os meus concidadãos. 
     c) 4. Os povos de terras distantes. 
     d) 3. A minha família e os meus vizinhos. 
 
Lição 3 
 
  1 a) Jesus desmascarou a ignorância dos saduceus, que não entendiam as  
         Sagradas Escrituras. 
     b) Deus alimenta-nos espiritualmente por meio da leitura da Bíblia. 
  2 Crescemos espiritualmente. 
  3 Ajudam-nos a crescer espiritualmente, e ganhamos maior espírito  
     comunitário. 
  4 A sua própria resposta. Algumas sugestões: Devemos pedir a orientação  
     de Deus para que possamos entender a Palavra de Deus; a fim de que as 
     nossas necessidades sejam supridas em benefício de outros crentes; pela 
     salvação dos descrentes. 
  5 a) os Dez Mandamentos. 
     b) amor. 
     c) amamos e desejamos obedecer-Lhe. 
     d) corações. 
  6 b) ao converter-me a Cristo, a minha natureza foi transformada. 
  7 b) A adoração comunitária e a comparticipação com outros crentes dão 
         nos força espiritual e edificam-nos no Senhor. 
  8 a) Leitura diária da Bíblia. 
     b) Confraternização com amigos crentes. 
     f) Pedidos de orientação divina. 
     g) Demonstração e cuidado para com os necessitados. 
  9 A sua própria resposta. Precisa de melhorar a sua atitude em alguma 
     destas áreas? 
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10 Trabalhar em prol da paz; aceitarmo-nos uns aos outros. 
11 b) O Espírito Santo pode mostrar-nos o que é certo e o que é errado. 
     d) Se julgamos os outros com dureza, Deus nos julgará da mesma  
         forma. 
12 A sua própria resposta. Algumas sugestões: 
     a) Devemos aceitar a Bíblia como o nosso guia nas áreas em que nos  
         oferece instruções específicas, e pedir a orientação do Espírito Santo  
         noutras áreas da vida. 
     b) Devemos deixar que a lei do amor cristão oriente as nossas acções,  
         em vez de seguirmos apenas uma série de regras. 
     c) Devemos aceitar outros, cujas opiniões diferem das nossas, pedindo  
         que o Espírito Santo os oriente. 
 
Lição 4 
 
  1 b) contrariar os ensinamentos da Bíblia. 
  2 b) apoiar muitas vezes alguma coisa de valor. 
  3 a) obedecer a Deus antes que aos homens. 
  4 a) obedecemos à Palavra de Deus mesmo quando é difícil. 
  5 a) crenças e costumes herdados de geração em geração. 
  6 a) descobrir maneiras de aproveitar as boas tradições para darem  
         testemunho de Cristo. 
  7 a), b), c) – A sua própria resposta. Entende por que devemos ficar  
                       firmes contra certas tradições ímpias? 
  8 b) a menos que se oponham à Palavra de Deus. 
  9 b) ser considerados como ocasião para um bom testemunho cristão. 
10 a) tentar colaborar com o governo na medida do possível. 
 
Lição 5 
 
  1 a) fundamento. 
     b) obedecem. 
     c) ruir. 
     d) Jesus Cristo. 
  2 A sua própria resposta. 
  3 Sugestões: mansidão, paciência, humildade, tolerância, bondade, 
     perdão, compaixão, amor, ternura. 
  4 A sua própria resposta. O Espírito Santo ajudá-lo-á a desenvolver e  
     aperfeiçoar boas atitudes. 
  5 a) sem mudar o seu propósito fundamental. 
  6 b) criar oportunidades para testemunhar-lhe sempre que puder. 
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  7 b) generoso. 
  8 a) Ponte.  e) Ponte. 
     b) Ponte.  f) Muro. 
     c) Muro.  g) Ponte. 
     d) Ponte.  h) Muro. 
 
Lição 6 
 
  1 b) ia ser apresentado a Deus, como os outros meninos judeus. 
  2 a) era costume assistirem à festa lá. 
  3 a) era bem aceite na Sua comunidade. 
  4 b) obedecia sempre aos Seus superiores. 
  5 b) Jesus ministrou à gente de todos os níveis sociais. 
     c) Jesus obedeceu às leis da Sua comunidade. 
     e) Quando ajudamos os necessitados, estamos a servir Cristo. 
  6 Respostas variadas. Algumas sugestões: compartilhando dinheiro com 
     os discípulos; comendo em companhia de pecadores; curando os 
     enfermos; alimentando as multidões; assistindo a festas de casamento, 
     etc. 
  7 a) Jesus não Se sentiu obrigado a pagar o imposto do templo, mas  
         mesmo assim pagou-o porque não quis ofender o povo. 
     b) Jesus comia com os cobradores de impostos porque ele os amava e  
         quis perdoar os seus pecados. 
  8 Quando pagou o imposto no templo. 
  9 A sua própria resposta. Esta lição menciona muitas maneiras, e pode 
     ver como o seu próprio mundo teria sido outro se Jesus não tivesse 
     vindo. Não se sente agradecido a Ele? 
10 Algumas respostas: as mulheres recebem mais respeito, honra e amor  
     nos países onde se prega livremente o Evangelho; são libertas de 
     pecado e superstição, e têm mais oportunidades académicas e 
     profissionais. 
11 A sua própria resposta. 
 
Lição 7 
 
  1 Ajudar-nos a ver o caminho; avisar da existência de perigo; esclarecer a  
      verdade das coisas. 
  2 Reflectimos a luz de Cristo para ajudar os outros a encaminharem-se 
      para Ele; advertimos contra os perigos do pecado; esclarecemos a  
      maldade do pecado. 
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  3 a) pecado 
     b) puro 
     c) sal 
  4 purificar, conservar, temperar. 
  5 O crente deve ser agente de cura e de conservação, e deve exemplificar  
     o significado que Cristo dá à vida. 
  6 A sua própria resposta. Conseguiu responder à pergunta inteira? 
  7 A sua própria resposta. Pode melhorar a sua atitude, pondo em prática  
     estas três qualidades. 
  8 Se tenho a mente renovada, demonstro as atitudes de Cristo e consigo 
     influenciar os meus semelhantes para O seguirem.  
 
Lição 8 
 
  1 a) Recebemos energia espiritual. 
     c) Animamo-nos mutuamente. 
     d) Por meio do nosso serviço a outros, honramos Deus. 
     e) Facilita-se a nossa expressão de louvor. 
  2 Algumas sugestões: cantar, bater palmas, louvar, tocar instrumentos 
     musicais, orar, servir os outros. 
  3 A sua própria resposta. 
  4 c) os irmãos da igreja. 
  5 b) chegamos a conhecer melhor os outros. 
  6 A sua própria resposta. Algumas sugestões: jantarem juntos, 
     conversarem e compartilharem, trabalharem juntos num projecto, 
     divertirem-se em jogos desportivos. 
  7 b) de acordo com aquilo que Ele nos deu. 
  8 a) Um traço do crente é a sua solicitude pelos outros. 
     b) À medida que se amadurecer no Senhor, ficará mais sensível às  
         necessidades dos outros. 
     c) Quando o crente ouve do sofrimento e destruição padecidos por  
         pessoas em diversos lugares, ele sente compaixão. 
     f) Muita gente trabalhando em conjunto consegue fazer muito mais que  
         uma série de indivíduos trabalhando separadamente.  
  9 A sua própria resposta. Se respondeu não a algumas das perguntas, 
     pense novamente a respeito delas e veja se encontra maneiras de 
     melhorar a sua relação com Deus através da sua igreja local. 
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Lição 9 
 
  1 a) Ter a certeza da sua salvação pessoal. 
     b) Saber conduzir os outros ao conhecimento do Senhor. 
     c) Depender do Espírito Santo. 
  2 a) autor. 
     b) me sentir. 
     c) salvo. 
     d) a Palavra de Deus. 
     e) Espírito Santo. 
  3 a) errado (é só um dos critérios que devemos usar). 
     b) Se o crente assistir a uma função e descobrir que não é de alto nível  
         moral, conforme os critérios bíblicos, ele deve abandonar tal  
         actividade. 
     d) O crente deve ser um cidadão, vizinho e amigo exemplar. 
  4 b) O Tiago ofereceu-se para organizar actividades extracurriculares para 
         jovens após as suas actividades escolares. 
     c) A Rute visita os doentes no hospital duas vezes por semana; anima- 
         os com leituras, escreve cartas por eles e conversa sempre com os 
         pacientes. 
     e) O Filipe faz questão de se mostrar amigável aos transeuntes na rua, 
         cumprimentando o carteiro, o guarda e os vizinhos. 
  5 A sua própria resposta. 
  6 A sua própria resposta. Se contribuir com os seus talentos, os outros  
     verão o seu testemunho de crente e ficarão mais dispostos a entregarem- 
     se a Jesus. Servirá de bênção na sua comunidade por causa da sua 
     atitude e vinculação comunitária. 
  7 A sua própria resposta. Percebe novos meios de colaborar? 
  8 A sua própria resposta. Deus irá abençoá-lo à medida que for 
     compartilhando com os outros aquilo que Ele lhe deu. 
 
Lição 10 
 
  1 Pode pedir que o Espírito Santo a transforme, e pode “ensaiar” o tipo de 
     personalidade que deseja. 
  2 Porque os outros não desejarão seguir o seu exemplo e aceitar Cristo se 
     não lhes agradar aquilo que vêem na sua vida. 
  3 c) mantêm sempre uma atitude correcta. 
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  4 b) Recusar fazer as coisas que iriam prejudicar o seu testemunho 
         cristão. 
     d) Fazer mais que o trabalho necessário num determinado projecto. 
     e) Mostrar-se solícito e bondoso mesmo quando não sente vontade de  
         ser assim. 
  5 b) Quero que toda a minha vida testemunhe....... 
  6 b) sentir a culpa do seu pecado e confessá-lo a Deus com propósito de 
         deixá-lo. 
  7 a) depender d’Ele. 
  8 Sugestões: Atrair os seres humanos a Deus; convencer de pecado; 
     revelar a Jesus; falar-nos do juízo divino; ajudar-nos a testemunhar aos 
     outros. 
  9 A sua própria resposta. Eu diria que é porque precisamos da sua ajuda 
     para testemunharmos d’Ele, ministrarmos à nossa comunidade e 
     tomarmos decisões certas para que as nossas vidas glorifiquem Deus. 
10 A sua própria resposta. 




