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RESPOSTAS PARA OS AUTO-TESTES 
 
Lição 1 
 
1. a) V          b) V          c) F          d) V          e) F 
2. a) V          b) F          c) V          d) V          e) V          f) F          g) V 
3. a) V          b) F          c) V          d) V          e) F          f) V 
 
Lição 2 
 
  1. a) É o primeiro passo do nosso regresso a Deus. 
  2. b) reconhecendo o pecado e sentindo remorso por ele. 
  3. c) Aqueles que não se arrependem agora um dia lamentarão. 
  4. a) O nosso ser está integralmente envolvido. 
  5. c) a doutrina do arrependimento é plenamente… 
  6. b) Os cristãos que não obedecem a Deus. 
  7. b) A bondade de Deus e os meios que Ele usa. 
  8. a) Todos são culpados do pecado. 
  9. b) O céu regozija-se com o pecador que volta para  Deus. 
10. b) Dar esta mensagem ao mundo. 
11. a) 2. Emocional 
      b) 1. Intelectual 
      c) 3. Acto da vontade 
      d) 3. Acto da vontade 
      e) 1. Intelectual 
      f) 2. Emocional 
 
Lição 3 
 
  1. V          2. F          3. V          4. F          5. V          6. V          7. V          8. F          9. F          10. V 
11. F        12. V        13. F        14. V        15. F 
 
Lição 4 
 
  1. a) De uma maneira nítida, porque são passos… 
  2. b) Actos que tocam as pessoas no íntimo do seu ser… 
  3. a) A resposta do homem ao ministério da palavra… 
  4. c) A responsabilidade do homem principalmente, porque Deus manda… 
  5. b) A pregação do evangelho. 
  6. a) 1. Resultado da conversão    
      b) 1. Resultado da conversão    
      c) 2. Não resultado da conversão   
      d) 1. Resultado da conversão    
      e) 1. Resultado da conversão 
      f)  1. Resultado da conversão 
      g) 2. Não resultado da conversão 
      h) 1. Resultado da conversão 
 
Lição 5 
 
  1. b) Descreve o processo pelo qual o crente se torna cada vez mais semelhante ao seu Senhor. 
  2. c) Em Cristo Jesus 
  3. a) Aqueles que respondem à oferta de Deus da salvação. 
  4. b) na presciência de Deus. 
  5. c) João 14:1-3. 
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  6. a) Fé. 
  7. c) As duas coisas mencionadas em a e b. 
  8. a) Não determinou arbitrariamente a salvação nem a destruição das pessoas. 
  9. b) Proclamar a mensagem a todos, usando todos os meios possíveis. 
10. c) Um profundo agradecimento pela graça de Deus. 
 
Lição 6 
 
  1. Nascido de novo, ou nascido do alto. 
  2. Renascimento espiritual. 
  3. Cristo. 
  4. Todos no mundo. 
  5. Pode incluir dois dos seguintes:  
  consciência da vida nova 
  um novo desejo de viver  
 novo propósito  
 novos valores    
 nova visão de vida 
 testemunho do Espírito na nossa vida 
 amor a Deus  
 vida centralizada em Deus 
 amor pelos outros 
  6. b) a pessoa é regenerada pelo baptismo. 
  7. c) A natureza santa de Deus. 
  8. a) natureza corrupta das pessoas. 
  9. b) Cada pecador perdido no deserto do pecado. 
10. c) A obra da regeneração ocorre de uma maneira misteriosa. 
 
Lição 7 
 
  1. b) Em amor Deus providenciou uma maneira justa através da cruz. 
  2. c) Declarados justos por causa da justiça de Cristo. 
  3. c) Dá os benefícios mencionados em a e b. 
  4. a) só a fé. 
  5. b) a graça de Deus e a cruz de Cristo. 
  6. b) não tem mais valor do que o mendigo que estende a mão para receber uma oferta. 
  7. c) misericórdia (se recebessem justiça como na letra a, pagariam pessoalmente a pena dos seus  
          pecados. 
  8. a) A justiça das pessoas que resulta das boas obras. 
  9. c) “Justos como se nunca tivessem pecado”. 
10. b) Limita-se àqueles que se  apropriam dela. 
 
 
Lição 8 
 
  1. b) Colocados como filhos na família de Deus. 
  2. c) recebem a adopção de filhos adultos. 
  3. b) Crêem no Senhor Jesus e recebem-No. 
  4. c) Ele recebe-nos, adopta-nos como Seus próprios filhos e dá-nos o Espírito Santo. 
  5. a) É desde a eternidade parte do plano de Deus. 
  6. d) posição de escravos legais. 
  7. b) Pelo costume greco-romano da adopção. 
  8. b) É iniciado no tempo e será completado na eternidade futura. 
  9. c) Nossos corpos, fazendo-nos assim completamente… 
 


