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Respostas aos Auto-Testes 
 
Lição 1 
 
1. c) o reconhecimento que todos os cristãos são chamados para servir. 
2. b) ser humanamente perfeito se quer ministrar.  
3. d) ser tudo quanto foi referido. 
4. As respostas a), b) e c) são correctas. 
5. a) a responsabilidade mais elevada da liderança exige um código de comportamento mais elevado  
        do que se requer daqueles que não são líderes. 
6. a) 1. Características da pregação 
    b) 2. Características do ensino 
    c) 1. Características da pregação 
    d) 2. Características do ensino 
7. Assim como as ovelhas dependem totalmente do pastor para todas as suas necessidades, assim  
    também as necessidades espirituais das pessoas precisam do ministério da Palavra, do exemplo  
    piedoso e do conselho inspirado pelo Espírito. 
8. Demonstra solicitude para com os outros, revela um espírito de generosidade e cuida de uma  
    necessidade real também (Mateus 10:8). 
9. Só então pode saber o que a Bíblia diz e como esta mensagem pode ser aplicada no viver prático. É  
    o mandamento do apóstolo (2 Timóteo 2:15) e capacita-nos a dar uma resposta àqueles que nos  
    perguntam acerca da nossa fé (1 Pedro 3:15). 
10.  Poder espiritual e compreensão espiritual sem os quais o nosso ministério será ineficaz. 
 
Lição 2 
 
1. a) desenvolve o relacionamento espiritual básico entre uma pessoa e o seu Senhor. 
2. c) do corpo para o seu alimento de cada dia. 
3. b) um espírito doce, uma atitude sadia e bons pensamentos e acções que são como um sopro de ar  
        fresco. 
4. b) Sintético 
5. c) Analítico 
6. b) nos desenvolvamos intelectual, física, espiritual e socialmente. 
7. c) abrandar o nosso esforço para crescer e amadurecer em termos do desenvolvimento pessoal. 
8. c) são verdadeiras as duas respostas: a) e h). 
9. b) será perdido. 
10. b) Os cristãos são chamados para trabalhar, andar e testemunhar entre as pessoas que com põem a  
          sociedade. 
 
Lição 3 
 
  1. V          2. V          3. F          4. V          5. F          6. V          7. F          8. V          9. F          10. V 
11. V        12. F        13. V        14. V        15. V 
   
Lição 4 
 
1. b) o meio que Deus usou e está a usar para alcançar os perdidos... 
2. c) vários métodos de comunicar a verdade... 
3. c) o exemplo de João Batista... 
4. a) agir como arauto e como embaixador de Cristo... 
5. c) considerada inicialmente como meio de ganhar os perdidos... 
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6. a) 5. O conceito primitivo da pregação. 
    b) 4. A palavra grega evangelizo dá-nos esta definição da pregação. 
    c) 1. O conceito primitivo da pregação. 
    d) 2. João Batista foi um exemplo deste método de pregação. 
    e) 3. Paulo usava este método de pregação de modo eficaz. 
 
Lição 5 
 
  1. V          2. V          3. F          4. V  
  5. F  Se é para sustentamos a vida espirituual, devemos nutri-la correctamente com uma dieta  
          espiritual variada  
  6. V          7. V          8. F          9. V          10. F          11. V          12. F          13. V          14. V           
15. V 
 
Lição 6 
 
  1. c) Os ouvintes terão a impressão de que “nenhum objectivo” equivale a uma maior... 
  2. d) ministrar às necessidades das pessoas. 
  3. a) descobrir o que as Escrituras têm para dizer em relação ao assunto que escolheu. 
  4. b) agem como veículos para transportar e aplicar a verdade da Palavra à vida de todos os dias. 
  5. a) o meu conhecimento cresce e desenvolve-se através das experiências... 
  6. d) incluir todas as respostas: a), b) e c). 
  7. c) é a mensagem duma forma resumida. 
  8. c) garantir a resposta espiritual. 
  9. e) Bem pode ter sofrido de todos os problemas descritos em a), b) e c). 
10. F          11. V          12. V          13. F 
 
Lição 7 
 
1. c) saber 
2. a) compreender 
3. b) transformar-se 
4. a) uma vez que a pessoa aceitou Cristo, precisa de se tornar discípulo também. 
5. c) todos os novos crentes começam a vida espiritual como crianças... 
6. a) F          b) V          c) V          d) F          e) V 
7. a) F          b) V          c) V 
8. a) F          b) V          c) V 
 
Lição 8 
 
  1. V          2. V          3. F          4. V          5. V          6. F          7. V 
  8. F (Na realidade, este método capacita-nos a ser compreensivos no nosso tratamento do estudo das  
         Escrituras.) 
  9. F (Alguns panoramas bíblicos excelentes podem ser realizados em capítulos isolados ou em grupos  
         pequenos de capítulos.) 
10. V 
11. F (Precisa de gerar interesse e expectativa nas pessoas, também.) 
12. V          13. V          14. V 
15. F (A verdade revelada é primordial.) 
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Lição 9 
 
  1. c) capacitar o professor a satisfazer as necessidades das pessoas... 
  2. a) as pessoas tornarem-se ganhadores de almas... 
  3. b) as necessidades dos indivíduos bem como... 
  4. d) tais objectivos têm a autoridade da Palavra de Deus... 
  5. d) temos em mente todos os factores: a), b) e c). 
  6. b) o plano de ataque ou estratégia. 
  7. c) a conclusão. 
  8. d) são válidas todas as respostas: a), b) e c). 
  9. b) portanto, deve ver-se como coordenador... 
10. a. 4)  Discussão. 
      b. 5)  Contar histórias.  
      c. 1)  Método de pergunta e resposta. 
      d. 2)  Grupos de estudo. 
      e. 3)  Método de prelecção. 
 
Lição 10 
 
  1. F          2. V          3. F          4. V          5. V          6. F          7. F          8. F          9. V          10. F          
11. V        12. V        13. V        14. F        15. V 
 


