
 EXAME DAS LIÇÕES 1-5: RESPOSTAS 
(O Crente na Sua Comunidade) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. O espírito comunitário expressa-se quando recolhemos géneros alimentícios para uma família    
     necessitada. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O Evangelho foi divulgado somente pelos apóstolos após o Dia de Pentecostes. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. A nossa natureza é transformada quando nos convertemos a Jesus Cristo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Amadurecemo-nos espiritualmente através da leitura bíblica. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Na Bíblia, a palavra igreja significa o prédio onde se reúnem os crentes. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Era fácil obedecer a Lei de Moisés. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Após o Dia de Pentecostes, os apóstolos foram primeiro testemunhar aos confins da terra. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Qual dos seguintes não evidenciou o espírito comunitário? 
a)  O Bom Samaritano. 
b)  O rico de Lucas 16. 
 
9.  A perfeita comunhão entre Adão, Eva e Deus foi destruída quando 
a)  Adão e Eva desobedeceram a Deus. 
b)  Adão e Eva saíram do jardim. 
 
10. Jesus disse aos Seus discípulos que receberiam poder ao serem baptizados com o Espírito Santo, e  
      que seriam 
a)  apóstolos. 
b)  pregadores. 
c)  testemunhas. 
 
11. Uma pessoa adaptável, ou flexível 
a)  acomoda-se aos planos dos outros para realizarem todos um propósito comum. 
b)  insiste em fazer tudo como ela quer. 
 
12. O homem que construiu a sua casa numa rocha é como um homem que 
a)  não quer obedecer a Deus. 
b)  escolhe um fundamento fraco. 
c)  obedece aos ensinamentos de Jesus. 
 
13. Se somos tolerantes 
a)  faremos aquilo que quisermos, apesar dos desejos e necessidades dos outros. 
b)  respeitaremos as convicções dos outros. 
c)  assimilaremos as opiniões dos outros como as nossas. 
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14. Para nos protegermos contra o nosso inimigo espiritual, devemos 
a)  ficar firmes na nossa própria energia. 
b)  vestir toda a armadura de Deus. 
 
15. A relação do indivíduo com Cristo não se desmanchará nas horas difíceis se ele 
a)  faz as coisas que lhe agradam. 
b)  leva uma vida de obediência a Cristo. 
 
16. A palavra igreja significa principalmente 
a)  o corpo integrado por todos os crentes em Jesus Cristo. 
b)  o prédio onde os crentes se reúnem. 
c)  o grupo de crentes que se reúne em determinado lugar. 
 
17. O espírito comunitário deve ser evidente 
a)  somente entre os crentes. 
b)  nas nossas relações. 
 
18. Qual das frases seguintes exemplifica a construção de pontes entre indivíduos? 
a)  Convidar uma pessoa à sua casa. 
b)  Recusar um convite à casa de outra pessoa. 
 
19. Numa sociedade que comemora um feriado em que todos cultuam os mortos, o crente deve 
a)  integrar-se nas actividades sociais. 
b)  aproveitar o dia para testemunhar de Cristo. 
c)  ser suficientemente forte para enfrentar qualquer coisa. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-5? 
 Sim    Não 
 
21 Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3-5? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-5? 
 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 6-10: RESPOSTAS 
(O Crente na Sua Comunidade) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A família de Jesus não se conformava com as tradições judaicas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Jesus ensinou pelo Seu próprio exemplo o espírito comunitário. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Em algumas regiões do mundo, as mulheres desfrutam de mais alto nível de vida como  
    consequência da pregação do Evangelho. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. A igreja é uma comunidade dentro de uma comunidade maior. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Não é importante que os crentes se associem a uma congregação. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. O único elemento de que precisamos para sermos boas testemunhas é o estudo da Palavra de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Os crentes devem evitar os comícios e reuniões comunitárias. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Quando Jesus era criança 
a)  era desprezado pela Sua comunidade. 
b)  era estimado pela Sua comunidade. 
 
9.  Aos doze anos de idade, Jesus 
a)  iniciou o Seu ministério público. 
b)  mostrou grande interesse em questões espirituais. 
 
10. Qual das frases seguintes se aplica à vida de Jesus? 
a)  Evitava qualquer contacto com pessoas pecaminosas. 
b)  Mostrava compaixão somente aos pobres. 
c)  Mostrava-Se compassivo para com todos. 
 
11. Podemos ter a nossa mente renovada se 
a)  aceitarmos Cristo e deixarmos que Ele controle os nossos pensamentos. 
b)  conformarmo-nos aos padrões dos nossos semelhantes. 
 
12. Como resultado do ministério de Jesus aqui na terra 
a)  muitas pessoas comemoram o domingo como dia de repouso e adoração. 
b)  já não é preciso comemorarmos um dia de repouso e adoração semanal. 
 
13. Os crentes devem 
a)  reflectir a luz de Cristo. 
b)  mostrar a sua própria luz.  
c)  tentar esconder a sua luz. 
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14. Qual dos seguintes não é um propósito da igreja cristã? 
a)  Construir lindos edifícios. 
b)  Congregar-se para adoração colectiva. 
c)  Pregar o Evangelho. 
 
15. Os crentes devem ser como sal porque 
a)  ajudam a manter um alto nível de justiça. 
b)  são isentos de pecado. 
 
16. Aprendemos que a nossa salvação vem 
a)  como resultado do nosso serviço a Deus. 
b)  pelas boas obras que praticamos em benefício dos outros. 
c)  pela graça de Deus. 
 
17. Não devemos envolver-nos em actividades comunitárias que 
a)  têm a participação de descrentes. 
b)  iriam prejudicar o nosso testemunho cristão. 
 
18. O Espírito Santo é nos dado para nos ensinar 
a)  como devemos mostrar o nosso conhecimento bíblico. 
b)  a entender as verdades bíblicas. 
 
19. Os crentes numa comunidade só conseguem realizar os propósitos de Deus se eles 
a)  obedecerem ao ensino e orientação do Espírito Santo. 
b)  recusarem submeter-se às autoridades. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-10? 
 Sim    Não 
 
21 Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-6? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-10? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-10? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


