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EXAME DAS LIÇÕES 1 – 3  
(Conversando com Deus) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Fazer pedidos é o único motivo para orar. 
    Verdadeiro   Falso 
 
2. Os tolos pensam que Deus administra o universo e ouve as nossas orações. 
   Verdadeiro   Falso 
 
3. As nossas orações são impedidas por ressentimentos, soberba e uma atitude critica. 
    Verdadeiro   Falso 
 
4. Deus quer ouvir as nossas orações quando estamos em situações adversas à Sua vontade. 
     Verdadeiro   Falso 
 
5. Deus não espera que oremos a fim de que as nossas necessidades sejam supridas. 
     Verdadeiro   Falso 
 
6. É possível orar sozinho, com um amigo, ou com um grupo de pessoas. 
     Verdadeiro   Falso 
 
7. Quando oramos Deus deseja falar connosco. 
    Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. A palavra louvor significa 
a) interceder por outros. 
b) implorar a Deus por uma necessidade. 
c) reconhecer o mérito de Deus. 
 
9. Quando dizemos que Deus é infinito, queremos dizer que Ele tem 
a) poucas limitações. 
b) nenhuma limitação. 
c) as mesmas limitações que o homem. 
 
10. Quando oramos primeiramente devemos pensar em: 
a) Deus, nosso Pai. 
b) outras pessoas e as suas necessidades. 
c) as nossas próprias necessidades. 
 
11. A oração que Jesus ensinou aos Seus discípulos encontra-se em 
a) Mateus 6:9-13 
b) Mateus 6:25-28 
c) Mateus 3:16-19 
 
12. Com que fundamento podemos fazer pedidos ao Pai? 
a) praticando o bem. 
b) ao morrer por nós Jesus deu-nos esse direito. 
c) quando servirmos e ajudamos financeiramente a nossa igreja. 
 
13. Em Lucas 18:10-14 o fariseu não agradou a Deus porque era 
a) um bom homem. 
b) um homem vil. 
c) um homem orgulhoso. 
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14. O cobrador de impostos agradou a Deus porque 
a) fez uma longa oração. 
b) se arrependeu dos pecados. 
c) era um bom cidadão. 
 
15. Jesus ensinou que Deus nos perdoa 
a) ainda que não perdoemos aos outros. 
b) da mesma maneira que perdoamos aos outros. 
 
16. O que é mais importante na oração? 
a) A atitude do coração. 
b) O local onde a pessoa se encontra. 
c) A atitude corporal. 
 
17. A mensagem acerca da vontade de Deus precisa de ser julgada 
a) pelos conselhos que nos dão. 
b) pelos sonhos que temos. 
c) pela Palavra de Deus. 
 
18. De que forma Deus fala aos crente? 
a) por adivinhadores. 
b) por horóscopos. 
c) por mensagens e testemunhos. 
 
19. Aprendemos como aplicar a Palavra de Deus a uma situação 
a) prestando atenção ao Espírito Santo. 
b) lendo livros sobre outros crentes. 
c) esperando por um sonho. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-3? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer da Lição 3? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-3? 
 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 4 – 7  
(Conversando com Deus) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Uma crença forte ou confiança numa pessoa é fé. 
     Verdadeiro   Falso 
 
2. Fé não requer acção da nossa parte. 
     Verdadeiro   Falso 
 
3. Deus nunca usa anjos para responder a orações. 
    Verdadeiro   Falso 
 
4. A Bíblia manda-nos orar pelos nossos líderes. 
     Verdadeiro   Falso 
 
5. É necessário estar com um grande grupo de pessoas para se sentir a presença de Deus. 
     Verdadeiro   Falso 
 
6. Deus nunca ora por nosso intermédio, sem que compreendamos. 
     Verdadeiro   Falso 
 
7. David e Jesus deram-nos belos exemplos para usarmos quando oramos. 
     Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. João 15:7 diz-nos que Deus responderá às nossas orações se 
a) habitamos em Cristo e a Sua Palavra habita em nós. 
b) contribuirmos com muito dinheiro para a igreja. 
c) vivermos vidas boas e puras. 
 
9. Tiago 4:2-3 diz-nos que as nossas orações não são respondidas quando 
a) somos servos indignos. 
b) não fazemos orações prolongadas. 
c) temos motivos egoístas. 
 
10. Compaixão significa. 
a) sentir as mágoas de outras pessoas. 
b) ver o sofrimento do mundo 
c) sofrer em silêncio 
 
11. Oração intercessória é 
a) louvor e adoração. 
b) orar para si mesmo. 
c) orar para os outros. 
 
12. Neemias é exemplo de um homem que 
a) falhou por não orar pelo seu trabalho. 
b) foi usado por Deus para responder às suas orações. 
c) orou fervorosamente, porém sem resultados. 
 
13. Lucas 6:38 diz-nos que Deus nos dá 
a) assim como nós damos aos outros. 
b) somente o que é preciso para suprir as nossas necessidades. 
c) mais do que podemos imaginar. 
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14. Qual, entre as seguintes declarações, NÃO será bom praticar durante devoções familiares? 
a) Ter uma longa sessão de oração para cada dia. 
b) Ler um trecho resumido das Escrituras. 
c) Escolher um tempo conveniente para todos. 
 
15. Pequenos grupos de oração 
a) só existem na América do Norte. 
b) não têm precedência na Igreja primitiva. 
c) eram muito comuns na igreja primitiva. 
 
16. Para termos um avivamento espiritual na igreja é necessário 
a) formar uma comissão para planeamento. 
b) discutir o seu programa. 
c) orar em favor de um avivamento. 
 
17. Conforme Mateus 9:20-22, uma mulher foi curada de uma hemorragia porque 
a) mendigou por cura. 
b) exerceu fé. 
c) orou e jejuou. 
 
18. Quanto tempo Abraão aguardou o cumprimento da promessa de um filho? 
a) 10 anos. 
b) 25 anos. 
c) 100 anos. 
 
19. A experiência de Abraão ensina-nos a crer nas promessas de Deus. 
a) apesar das condições naturais. 
b) quando se encontra aquilo que é realmente possível. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 4-7? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-5? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-7? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 4-7? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 


