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RESPOSTAS AOS AUTO -TESTES 
 
Lição 1 
 
1. a) espírito 
2. a) terei de conduzir-me de um modo que Lhe agrade e terei de confiar n’Ele, para me  ajudar em  
        todas as dificuldades que tiver de enfrentar. 
3. c) é capaz de satisfazer todas as necessidades que possamos ter. 
4. c) a Sua sabedoria 
5. F  8. V 
6. F  9. V 
7. V  10. F 
 
Lição 2 
 
1. V  6. V  11. V  
2. F  7. F  12. F  
3. V  8. V  13. V  
4. F  9. V  14. F  
5. V  10. V  
 
Lição 3 
 
1. a), b) e d) são provas da humanidade de Cristo. 
2. b) o Seu comportamento, as Suas qualidades e as Suas reivindicações provam que Ele era mais do  
        que um mero homem. 
3. d) era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. 
4. b) é uma pessoa divina que assumiu a nossa natureza humana. 
5. a) por em acção o plano da redenção do homem traçado por Deus. 
6. a) foi uma tarefa que Ele tomou voluntariamente sobre Si, para pagar a pena imposta pelos nossos  
        pecados. 
7. a), b) e d) são razões para a encarnação ser necessária. 
8. b) mortificar a sua natureza pecaminosa, porque a salvação permite que o crente viva uma vida  
        santa. 
9. a), b), d) e e) são significativas na obra da ressurreição de Cristo. 
10. a) produziram um novo aspecto do ministério de Cristo: como Soberano Senhor, Ele edifica  a Sua  
          Igreja e cuida dela, e a Sua presença está em toda a parte. 
 
Lição 4 
 
1. V  6. F  11. F  16. V  
2. V  7. F   12. V  17. V 
3. V  8. V  13. V  18. F 
4. F  9. F  14. V  19. V 
5. V  10.V  15. F  20. F 
 
Lição 5 
 
1. V  6. V  11. F  
2. V  7. F  12. V  
3. F  8.V  13. F  
4. V  9. V  14. V  
5. V  10. V  15. V  
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Lição 6 
 
1. a) foi uma criação singular de Deus, colocado em cima das outras criaturas e abençoado por Ele. 
2. c) semelhante na sua personalidade, na sua consciência moral e social, e na capacidade de dominar. 
3. a) aspectos materiais imateriais. 
4. b) a alma 
5. b) ao ser imaterial do homem 
6. a), b), c) e d) são correctas. 
7. c) as emoções apelam para a pessoa agir de uma maneira ou de outra. 
8. a) ter a compreensão dos factos envolvidos na matéria em questão. 
9. b) pesa os cursos de acção, em confronto com os padrões de conduta do próprio indivíduo. 
10. c) da graça de Deus, que oferece a salvação e a capacidade do homem obedecer a Deus. 
11. c) O corpo físico do homem morrerá; a alma/espírito do crente irá imediatamente até à presença do  
          Senhor e, no momento da segunda vinda de Cristo, o crente receberá um corpo glorificado; mas  
          o incrédulo experimentará tormentos eternos, no hades ou inferno. 
 
Lição 7 
 
1. Adão e Eva 
2. Satanás e os seus anjos 
3. indica a necessidade de governo na sociedade. 
4. arrependimento do pecado, abandonando-o e aceitando a oferta da salvação de Deus através de    
    Cristo, e depois continuando a andar na luz. 
5. separação eterna de Deus. 
6. Falsa. (Deus propôs dar ao homem o direito de escolher ter comunhão com Ele). 
7. V  10. F (Ele imita o programa de Deus). 
8. V  11. V 
9. V  12. V 
 
Lição 8 
 
1. a) 3. tradição oral   2. F 
     b) 6. Iluminação   3. V 
     c) 2. autógrafo   4. F 
     d) 5. inspiração   5. V 
     e) 7. revelação   6. V 
     f)  1. literatura apocalíptica  7. V 
     g) 4. cânon 
 
Lição 9 
 
1. b) uma comunidade de pessoas que atenderam ao chamamento divino. 
2. c) a igreja inclui muitas pessoas em relação umas com as outras, por causa da sua relação individual  
        com Cristo. 
3. b) crentes de um lugar qualquer, que confiam em Jesus Cristo e se reúnem para adorar. 
4. d) compartilhar e desfrutar de comunhão. 
5. c) no dia de Pentecostes. 
6. a) quando os crentes demonstram unidade e amor uns com os outros. 
7. a) É quando ela ama as outras pessoas. 
8. b) à igreja local, para sua edificação, operando através dos crentes, quando eles ministram uns aos  
        outros. 
9. c) da Sua Cabeça, Cristo. 
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10. a) A Igreja adora Deus através do louvor, reverência, honra e obediência. 
      b) A Igreja edifica-se a si mesma (fortalecendo-se, disciplinando-se a si mesma e ajudando os seus  
          membros). 
      c) A Igreja leva a mensagem do evangelho para o mundo (evangeliza o mundo). 
 
Lição 10 
 
1. F  6. V  11. F  
2. V  7. F  12. F  
3. F  8. V  13. F  
4. V  9. V  14. V  
5. V  10. V  15. V  


