Verifique As Suas Respostas
Lição 1
1 As suas respostas. Génesis 1 indica diversas coisas que Deus planeou, tais como: a luz e as
trevas (vv. 3-4); os mares e as terras (vv. 9-10) e os seres humanos (vv. 26-26).
2 A sua resposta. A sua decisão de estudar este curso mostra que é capaz de fazer escolhas.
Esse é um aspecto da sua semelhança com Deus.
3 (Por palavras suas)
a) os seus passos ou caminho.
b) as suas aflições e angústias.
c) a sua estrutura, o modo como foi criado.
d) o número dos seus dias.
4 A sua resposta
5 a) Ele cumpriu a vontade de Deus.
c) Ele falou a verdade.
6 c) Fedra aprende a usar a sua capacidade de ensinar para ajudar Gilda a conduzir um estudo
bíblico.
7 a) 1) Conhecimento de Deus
b) 4) Unanimidade
c) 2) Diversidade
d) 3) Padrão
e) 3) Padrão
8 A sua resposta pode incluir os aspectos do conhecimento, diversidade, padrão e
unanimidade tal como são descritos nesta lição.
9 c) continuar a permanecer com Cristo.
10 a) diversidade.
11 b) A perfeita vontade de Deus pode realizar-se apesar dos fracassos do passado de uma
pessoa.
12 A sua resposta. tente tornar-se mais consciente do que Deus está a fazer na sua vida.
Lição 2
1 c) João 17:8
d) Actos 18:8
2 Porque a salvação ocorre quando uma pessoa obedece à instrução para "crer em Cristo"
(A sua resposta deve ser similar a esta).
3 A sua resposta. Eu diria que, como crente em Cristo, já faz parte do plano de Deus para si
por meio da obediência. Obedeceu a Deus, crendo em Cristo e no testemunho da Sua Palavra e
do Seu Espírito.
4 a) Disse-lhe que obedecesse a todos os Seus mandamentos.
b) Disse que não sofreriam nenhuma das doenças que vieram sobre os Egípcios.
(A sua resposta deve ser similar)
5 Sob Obediência de Cristo deve indicar:
a) Perdão para todos
c) A humanidade ficou liberta
d) Deu vida
Sob Desobediência de Adão deve indicar:
b) A morte começou a reinar
e) A condenação veio sobre todos
6 Deus quer que sejamos obedientes ao Seu plano porque a nossa obediência produz bênção,
edifica o Seu Reino e dá-Lhe prazer.
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7 a) 3) João 14:26
e) 4) João 16:13
b) 5) João 16:14
f) 5) João 16:14
c) 1) João 14:16
g) 2) João 14:17
d) 3) João 14:26
8 b) O próprio Espírito ora através de nós.
9 A sua resposta deve ser mais ou menos assim:
a) Cristo disse que o Espírito Santo iria guiar os Seus seguidores.
b) A promessa de Cristo quanto à vinda do Espírito Santo cumpriu-se no dia de
Pentecostes.
c) O Espírito Santo ora através de nós, dá-nos os dons do conhecimento e da sabedoria,
habita em nós e deu-nos a Palavra de Deus, a Bíblia.
Lição 3
1 a)
b)
c)
2 a)
b)
3 b)
4 c)
5 a)
6 a)

7
8
9
10

11

2) Uma pessoa que é transformada
d) 1) Uma pessoa que tenta copiar
2) Uma pessoa que é transformada
e) 2) Uma pessoa que é transformada
1) Uma pessoa que tenta copiar
Queria fazer o que era recto mas na verdade fazia o mal.
disse que havia uma lei em operação no seu corpo que o tornava prisioneiro do pecado.
4:13-15
Os nossos desejos naturais não nos conduzem ao que Deus quer que façamos.
Gálatas 2:19-20.
Devemos:
1) oferecermo-nos a nós mesmos como sacrifício vivo e
2) não nos conformarmos com este mundo.
b) Devemos permitir que Deus nos transforme interiormente pela mudança do nosso
entendimento.
(As suas respostas devem ser similares.)
b) Oferecemo-nos a nós mesmos a Deus...
b) Antes de Luísa...
a) Falso b) Falso
c) Verdadeiro
a) Paulo aprendeu que o poder de Deus era mais forte quando ele estava fraco.
b) Paulo podia jubilar-se na sua fraqueza porque era então que ele experimentava
fortemente o poder de Deus.
(As suas respostas devem ser similares.)
c) Deus traçou o Seu plano...
d) As nossas falhas e pecados não...

Lição 4
1 a)
b)
c)
d)
2
3
4
5

Disse-lhe que Satanás o iria provar.
Disse que Pedro diria três vezes que O não conhecia.
Disse que nunca afirmaria não conhecer Jesus.
Disse três vezes que não conhecia Jesus.
(As suas respostas devem ser semelhantes a estas)
Tornamo-nos perfeitos e completos (ou uma resposta similar)
c) David já havia aprendido a confiar em Deus quando combatia um leão e um urso.
a) Por vezes, precisamos que nos mostrem...
d) Depois da nossa fé ter sido testada...
a) Havia uma grande multidão de gente faminta.
b) "Dai-lhes vós de comer" (v.37).
c) Cinco pãezinhos e dois peixes.
d) Abençoou a comida e deu-a aos discípulos para estes a darem ao povo.
e) Todos tiveram o suficiente para comer.
(As suas respostas devem ser semelhantes.)
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6 b) fazendo o necessário para dependermos completamente de Deus.
7 pertenciam a Cristo e não ao mundo.
(Ou uma resposta similar)
8 a) 1) um resultados feliz
b) 2) um resultado terrível
c) 2) um resultado terrível
d) 1) um resultado feliz
e) 1) um resultado feliz
9 Aos que fossem vitoriosos.
10 a) 1) valor da dificuldade
b) 2) razão da dificuldade
c) 2) razão da dificuldade
d) 1) valor da dificuldade
e) 1) valor da dificuldade
Lição 5
1 a) Efésios 2:22
2 A sua resposta. Quaisquer dificuldades que enfrentar são na realidade oportunidades de vitória.
3 b) Somos uma nação santa...
(As outras opções não dão ambos os lados do que Deus vê).
4 c) vê aquilo em que nos tornaremos.
5 b) Deus considera ambos importantes...
6 b) A vitória real de Cristo derrotou o poder real do pecado.
7 a) Trabalhar e dar a outros (Note: há uma relação entre nós e as coisas, quer por meio do
roubo, quer por meio do trabalho ou da oferta).
b) Usar palavras úteis que façam o bem (Note: as palavras são para serem usadas. A
questão reside no hábito a desenvolver).
c) Pagar o mal com o bem.
d) Praticar as boas acções que o Espírito quer que pratiquemos.
e) Imitar o que é bom.
8 b) O pecado tem influência sobre nós mas não domínio.
c) O bem que provém de Deus é vitorioso sobre o pecado que provém de Satanás.
e) Compartilhamos a vitória real que Cristo alcançou pelo Seu triunfo sobre o pecado.
9 a) De sermos como Cristo.
b) Porque é a própria natureza de Deus que habita em nós.
(Ou respostas similares)
Lição 6
1 Equipa-o a fazer todo o tipo de boas obras (ou uma resposta similar)
2 A sua resposta. Pode ter descrito a experiência de Manuel ou alguma coisa
semelhante que lhe tenha acontecido quer a si quer a alguém seu conhecido.
3 b) Mateus 5:11
4 a) 1) Uma ordem directa dada a uma pessoa ou grupo.
b) 2) Um princípio de comportamento.
c) 1) Uma ordem directa dada a uma pessoa ou grupo.
d) 3) um exemplo de um princípio na vida de alguém.
5 a) Estava a julgar sozinho o povo e essa era uma tarefa demasiado pesada para um homem
só.
b) Jetro aconselhou-o a nomear homens capazes de o ajudar.
c) Foram nomeados homens e o problema resolveu-se; Moisés pôde dirigir Israel mais
eficazmente.
(ou respostas similares)
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6 Devia rejeitar:
a) O conselho do Carlos e
c) O conselho do Luís. Sabe explicar porquê?
7 As suas respostas. Espero que a sua resposta a estas questões o ajude quando procurar
compreender a orientação de Deus para a sua vida.
8 a) Por meio de uma visão (vv. 10-16) e de uma voz (vv. 13, 15, 19)
b) Pedro reconheceu a voz de Deus (v. 14) e as circunstâncias confirmaram.
c) Obedeceu à voz de Deus e aceitou quem Deus lhe ordenara que aceitasse (v. 28).
(As suas respostas devem ser similares. Este acontecimento é um bom exemplo do
modo de Deus nos falar directamente.)
9 a) 2) desobediência
b) 1) rejeição do método
c) 2) desobediência
10 a) Conhecimento ou admoestação
b) Por amor do Seu nome ou para cumprir a Sua promessa.
c) Ensina-nos porque Ele é bom e recto.
(Ou respostas similares)
Lição 7
1 c) humanidade
2 b) estava limitado pela autoridade dos Seus pais, podendo apesar disso servir completamente
a Deus.
3 a) Uma pessoa que vê qual a vontade de Deus para si pode ainda necessitar de crescer no
conhecimento dessa mesma verdade.
4 c) permitiram que os seus desejos físicos dominassem.
5 As suas respostas. Na vida de oração de Cristo, vê alguns princípios que possa aplicar para
o ajudar a aprender e a cumprir o plano de Deus?
6 c) podemos vencer a tentação usando a Palavra de Deus.
d) é possível alcançar vitória sobre a tentação mesmo quando cansados ou exaustos.
7 b) cumpriu a vontade de Deus como homem e não como Filho de Deus no céu.
8 As suas respostas. Espero que possa ver diversas maneiras de seguir o exemplo de Cristo.
Lição 8
1
2
3
4
5
6
7

8

9

b) Gostaria de conhecer o plano de Deus para poder fazer o que Ele quer de mim.
a) Falsa b) Verdadeira
c) Falsa
d) Verdadeira
A sua resposta. Eu diria: ter alegria e saber como responder ao presente.
b) tentamos muitas vezes apressar ou evitar os passos intermédios.
Devemos ter vidas santas dedicadas ao Senhor.
(A sua resposta deve ser semelhante.)
a) periodicamente.
A sua resposta. Há alguém a quem deva perdoar? Não haverá ninguém a quem pedir
perdão? Peça ao senhor que o ajude a ver o que é preciso fazer se tiver alguma relação
cortada.
b) Dar louvores e graças a Deus.
c) Consagrarmo-nos a Deus.
d) Manter correctas as nossas relações com os outros.
f) Confiar em Deus para as nossas necessidades diárias.
As suas respostas. Espero que tenha descrito maneiras práticas de modo a poder pôr em
prática na sua vida todos esses princípios.
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