
EXAME – UNIDADE 1: Maturidade Cristã 
 

Nome:               
 

As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. Um crente cresce em maturidade cristã mesmo que este não queira. 
 
  2. Deus tem um plano específico para a minha edificação cristã pessoal. 
 
  3. A salvação traz a cada pessoa completa maturidade cristã em pouco tempo. 
 
  4. A maturidade cristã envolve só a área espiritual da minha vida. 
 
  5. Cristãos maduros podem ajudar outros a crescer, ensinando a Palavra de Deus. 
 
  6. Um crente irá crescer se ele beber continuamente “leite” espiritual. 
 
  7. Se eu quero crescer em maturidade cristã devo arrepender-me cada vez que o Espírito Santo me 
       convence de um pecado. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
 
8. O propósito de alguém não pode ser alcançado sem 
a)  um relacionamento apropriado com Deus. 
b)  uma posição especial na igreja. 
c)  uma vida sem pecado. 
 
9. Nas Escrituras, a palavra perfeito significa 
a)  sem pecado. 
b)  como uma criança. 
c)  inocente. 
d)  completo. 
 
10. A parte do homem que requer um propósito para existir é 
a)  o corpo. 
b)  o espírito. 
c)  a mente. 
d)  o desejo. 
 
11. A razão principal porque Cristo veio à terra é para 
a)  condenar as pessoas pelo pecado. 
b)  ser um bom professor. 
c)  fundar uma nova religião. 
d)  aperfeiçoar o relacionamento das pessoas com Deus. 
 
12. A Bíblia ensina-nos, em Lucas 2:52, que Jesus 
a)  não precisava de crescer como as outras pessoas. 
b)  cresceu apenas no Seu corpo físico. 
c)  cresceu de quatro maneiras tal como todas as pessoas. 
d)  era espiritualmente maduro desde a Sua nascença. 
 
13. Jesus tomou sobre Si a forma de um homem, que era 
a)  um rei terreno. 
b)  um pregador famoso. 
c)  o dono de uma vinha. 
d)  um servo para os outros. 



14. Para poder crescer à semelhança de Cristo, temos de ser 
a)  servos disponíveis de Cristo. 
b)  líderes em serviços espirituais. 
c)  maduros na mente e no corpo. 
d)  maduros em compreensão bíblica. 
 
15. A Bíblia dá-nos imensas ilustrações de crescimento para 
a)  nos ajudar a compreender a verdade. 
b)  nos dar problemas para solucionar. 
c)  tornar as lições interessantes. 
d)  manter o sentido de crianças. 
 
16. A ilustração de leite e carne (Hebreus 5:14) ensina-nos que 
a)  cristãos não precisam de leite. 
b)  a maioria dos cristãos ainda é criança. 
c)  as crianças não conseguem compreender a Bíblia. 
d)  cristãos que estão a amadurecer precisam de compreender verdades avançadas. 
 
17. A ilustração do material de construção (1 Coríntios 3:3-17) ensina-nos que 
a)  o fogo sempre queimará madeira, palha e feno. 
b)  Deus quer que construamos as nossas vidas de acordo com o seu plano. 
c)  cristãos maduros devem possuir ouro, prata e pedras preciosas. 
d)  as construções com ouro e prata são mais bonitas. 
 
18. Crescimento cristão é impedido muitas vezes 
a)  pela vontade humana. 
b)  pelos amigos e vizinhos. 
c)  pelos inimigos. 
d)  pelos tempos de crises. 
 
19. O Espírito Santo ajuda-nos a crescer quando nós 
a)  vivermos vidas perfeitas todos os dias. 
b)  fizermos muitas promessas boas. 
c)  paramos de beber leite. 
d)  permitirmos que Ele nos controle. 
 
 
20. A sua assinatura aqui confirma que fez toda a leitura do texto, as leituras por este pedidas, todos os 
exercícios e fez o exame sem qualquer ajuda externa (livro, Bíblia, apontamentos, outra pessoa etc.). 
 
 
Assinatura              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



EXAME – UNIDADE 2: Maturidade Cristã 
 

Nome:               
 

As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. A Bíblia fala só sobre as coisas celestiais. 
 
  2. A única coisa que tem importância para um cristão é se já recebeu a salvação. 
 
  3. Um cristão necessita saber a Palavra de Deus para ajudá-lo a permanecer sem pecado. 
 
  4. Um crente é “coerente” quando a sua vida está de acordo com a sua profissão de fé em Jesus    
       Cristo Jesus. 
 
  5. Mesmo que apenas dois crentes estejam reunidos o Senhor prometeu estar com eles. 
  
   6. As lágrimas de Judas provaram o seu arrependimento. 
 
  7. Um crente pode preparar-se para o julgamento. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
 
8. A prova mais importante do arrependimento é a pessoa 
a)  ir à igreja. 
b)  chorar. 
c)  mudar de direcção. 
d)  fazer penitência. 
 
9. As doutrinas no que diz respeito ao futuro incluem aquelas sobre 
a)  crer em Deus. 
b)  ordenanças. 
c)  ressurreição dos mortos. 
d)  práticas na vida cristã. 
 
10. As condições para se tornar um cristão: 
a)  ordenanças. 
b)  arrependimento. 
c)  perfeição. 
d)  práticas na vida cristã. 
 
11. O cristão infantil é aquele que é 
a)  facilmente enganado e desviado. 
b)  experiente em discernir o bem e o mal. 
c)  capaz de fazer muita coisa para Deus. 
d)  maduro no seu entendimento. 
 
12. Quando um cristão diz “Jesus é Senhor” ele quer dizer que Cristo é 
a)  um grande homem e um ensinador sábio. 
b)  uma pessoa muito boa. 
c)  um imperador romano muito importante. 
d)  o Mestre da sua vida. 
 
13. As seis verdades fundamentais das doutrinas cristãs 
a) encontram-se no Velho Testamento. 
b) são tudo aquilo que precisamos de saber sobre a vida cristã. 
c) são as “primeiras lições” da doutrina cristã. 



14. O baptismo no Espírito Santo serve para 
a)  produzir dons e frutos espirituais nas nossas vidas. 
b)  mostrar que nascemos de novo. 
c)  nos tornar mais importantes do que éramos antes. 
d)  demostrar que somos maduras. 
 
15. Um crente pode aprender a distinguir entre o bem e o mal por 
a)  aprender a Palavra de Deus. 
b)  ler a Palavra de Deus. 
c)  praticar a Palavra de Deus. 
d)  amar a Palavra de Deus. 
 
16. Os crentes sabem que serão ressuscitados dos mortos porque eles 
a)  se juntaram a uma igreja local. 
b)  sabem que Jesus ressuscitou dos mortos. 
c)  esperam sinceramente por isso. 
d)  querem ter vida após a morte. 
 
17. O julgamento que mais preocupa os cristãos é o julgamento de 
a)  Israel. 
b)  os anjos caídos. 
c)  os crentes. 
d)  as nações. 
 
18. Um cristão maduro 
a)  reage frequentemente com pena de si mesmo. 
b)  pensa nos seus próprios desejos em primeiro lugar. 
c)  fala dele mesmo a maioria do tempo. 
d)  expressa preocupação pelos outros. 
 
19. Ir em frente na vida cristã é realizado pelo 
a)  poder do Espírito Santo. 
b)  esforço pessoal do crente. 
c)  desejo sincero do crente. 
 
 
20. A sua assinatura aqui confirma que fez toda a leitura do texto, as leituras por este pedidas, todos os 
exercícios e fez o exame sem qualquer ajuda externa (livro, Bíblia, apontamentos, outra pessoa etc.). 
 
 
Assinatura              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



EXAME – UNIDADE 3: Maturidade Cristã 
 

Nome:               
 

As seguintes afirmações ou são verdadeiras ou falsas. Indique com “V” ou “F”. 
 
  1. O propósito do crescimento cristão é tornar-se igual aos outros cristãos. 
 
  2. Os espíritos maus sabiam quem era Jesus. 
 
  3. Não precisamos decidir ser igual a Jesus; é algo que acontece naturalmente. 
 
  4. Deus planeou obras úteis para o homem. 
 
  5. O crente pode fazer o mesmo tipo de obras que Jesus fez. 
 
  6. O Espírito Santo dá a todos os crentes os mesmos dons ministeriais. 
 
  7. Satanás não tenta desencorajar os que servem Deus. 
 
Cada uma das seguintes questões tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
 
8. Para ser como Jesus o crente deve 
a)  pregar a multidões tal como Ele fez. 
b)  viver de uma maneira não egoísta tal como Ele viveu. 
c)  viajar de lugar para lugar tal como Ele viajou. 
 
9. O “carácter” de uma pessoa significa 
a)  as suas características físicas. 
b)  a sua natureza essencial. 
c)  as suas capacidades mentais. 
d)  o seu conhecimento bíblico. 
 
10. É difícil ser como Jesus porque 
a)  não sabemos com Ele era. 
b)  não vivemos na mesma situação que Ele viveu. 
c)  temos uma natureza humana que se opõe a isso. 
d)  não temos ajuda nenhuma para sê-lo. 
 
11. Jesus foi capaz de fazer a vontade de Deus porque Ele 
a)  permitiu que o Espírito Santo controlasse. 
b)  era um homem bom e sábio. 
c)  não tinha outra escolha. 
d)  era diferente de nós. 
 
12. O propósito de Deus para os cristãos é que eles 
a)  obtenham a salvação pelas suas boas obras. 
b)  cresçam até à maturidade para que façam boas obras. 
c)  deixe outros serem ensinadores da Palavra. 
d)  permaneçam tal como estavam quando foram salvos. 
 
13. O crente demonstra sua maturidade 
a)  dizendo aos outros o que fazer. 
b)  tendo o carácter de Cristo. 
c)  trabalhando até obter o perdão. 
d)  esforçando-se por não pecar. 
 



14. O ministério de Jesus no mundo: 
a)  é impossível ser continuado por nós. 
b)  parou porque Ele foi para o Céu. 
c)  pode ser continuado pelos cristãos. 
 
15. Dons são dados pelo Espírito Santo para que os crentes 
a)  se tornem todos pregadores. 
b)  conquistem o seu caminho para o Céu. 
c)  atraiam atenção sobre si. 
d)  edifiquem a igreja. 
 
16. Para servir o Senhor o crente deve 
a)  sentir-se forte nele mesmo. 
b)  estar isento de fraquezas. 
c)  sentir-se capaz de fazer tudo o que Deus lhe pede. 
d)  compreender que Deus o irá ajudar. 
 
17. Na visão de Zacarias (Zacarias 3:1-2), Satanás acusa Josué. Quem repreendeu Satanás? 
a)  Zacarias. 
b)  O Anjo do Senhor. 
c)  Josué. 
 
18. O evento que transformou os discípulos desencorajados em homens de poder foi 
a)  a vinda do Espírito Santo. 
b)  a crucificação de Jesus. 
c)  a ressurreição de Jesus. 
 
19. A história de Jesus sobre os dois filhos em Mateus 21:28-31 mostra a importância de 
a)  dizer a Deus que vamos fazer o que Ele disse para nós fazermos. 
b)  fazer o que Deus nos pede para fazer. 
c)  ouvir o que Deus nos pede para fazer. 
d)  compreender o que Deus quer que nós façamos. 
 
 
20. A sua assinatura aqui confirma que fez toda a leitura do texto, as leituras por este pedidas, todos os 
exercícios e fez o exame sem qualquer ajuda externa (livro, Bíblia, apontamentos, outra pessoa etc.). 
 
 
Assinatura              
 


