Exame das Lições 1 – 4
(O Plano de Deus)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. Deus conhece as nossas acções mas não os nossos pensamentos.
Verdadeiro
Falso
2. O plano de Deus para o homem inclui a diversidade.
Verdadeiro
Falso
3. Geralmente, as pessoas tornam-se Cristãs por acaso ou acidente.
Verdadeiro
Falso
4. Só passamos a fazer parte do plano de Deus quando chegarmos ao Céu.
Verdadeiro
Falso
5. Não podemos esperar que Deus nos ajude se porventura fracassámos.
Verdadeiro
Falso
6. A oposição pode mostrar-nos que estamos no plano de Deus.
Verdadeiro
Falso
7. As provas podem ajudar a nossa fé a crescer.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. O verdadeiro padrão de Deus para nós é que sejamos como
a) os discípulos de Jesus.
b) Jesus Cristo.
c) as pessoas espirituais que admiramos.
9. O facto de todos os discípulos de Jesus serem diferentes uns dos outros ilustra o princípio de
a) conhecimento.
b) diversidade.
c) padrão.
10. A vida do apóstolo Paulo mostra-nos que
a) os fracassos não nos impossibilitam de seguir o plano de Deus.
b) só os que nunca fracassaram podem agradar a Deus.
c) há pouca esperança para uma pessoa que fracassou.
11. Na realidade, entramos no plano de Deus
a) obedecendo à Palavra e ao Espírito de Deus
b) descobrindo o que Deus quer de nós.
c) explicando aos outros a vontade de Deus.
12. Jesus disse que a Sua partida seria vantajosa para os discípulos porque
a) os outros crentes os respeitariam mais.
b) precisavam de começar imediatamente a pregar.
c) o Espírito Santo os guiaria.
13. Sabemos que Deus nos quer guiar porque
a) nos deu o Espírito.
b) somos sinceros quando O buscamos.
c) a Sua vontade é difícil de ser entendida.
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14. Romanos 12:1-2 diz que nos devemos transformar. Isso significa que devemos ser
a) completamente mudados.
b) informados sobre o que fazer.
c) o contrário dos outros crentes.
15. Podemos cumprir as expectativas de Deus porque
a) sabemos compreender o que elas são.
b) o poder de Deus na realidade trabalha em nós.
c) a nossa força e poder tornam possível o seu cumprimento.
16. A lição espiritual que Jeremias aprendeu na casa do oleiro foi que
a) quando há fracasso, Deus deixa de operar.
b) os fracassos podem limitar a graça de Deus.
c) a graça de Deus ultrapassa os fracassos.
17. Deus testa a nossa fé porque
a) Ele precisa de saber se confiamos n’Ele.
b) precisamos saber quanto é que confiamos n’Ele.
c) Ele quer ver se estamos a depender de ajudas externas.
18. Jesus permitiu que os discípulos enfrentassem dificuldades porque eles precisavam de
a) ser castigados por causa das suas falhas.
b) aprender a depender totalmente d’Ele.
c) Lhe provar quão fortes eles eram.
19. Quando enfrentamos oposição da nossa natureza humana pecaminosa, isso é sinal de que estamos
a tentar agradar a Deus porque
a) a nossa carne deseja o que o mundo oferece.
b) o mundo aborrece os que pertencem a Deus.
c) a carne e o Espírito se opõem mutuamente.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-4 ?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3-4?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-4?
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 5 – 8
(O Plano de Deus)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. A Bíblia diz que, “em Cristo”, somos santos e sem mancha.
Verdadeiro
Falso
2. Deus considera que as nossas acções são mais importantes que a nossa posição “em Cristo”.
Verdadeiro
Falso
3. Deus pode falar-nos através de não crentes.
Verdadeiro
Falso
4. Podemos confiar que Deus nos guia.
Verdadeiro
Falso
5. Como Cristo é o Filho de Deus, não compartilhou a experiência humana de aprender.
Verdadeiro
Falso
6. Deus revelou-nos algumas coisas do futuro.
Verdadeiro
Falso
7. São erradas algumas das razões que levam as pessoas a quererem conhecer o futuro.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa.
8. Ao olhar para nós, Deus atribui a mais elevada prioridade
a) aos nossos motivos e atitudes.
b) ao modo como nos comportamos diariamente.
c) à obra de Jesus Cristo por nós.
9. Somos significativos no plano de Deus se
a) continuarmos a permitir que Ele nos transforme.
b) juntarmos os nossos esforços à obra de Cristo.
c) Esperamos para obedecer quando soubermos mais.
10. Podemos ter vitória sobre o pecado porque
a) temos um forte desejo de fazer o bem.
b) Cristo quebrou o domínio que o pecado tinha sobre nós.
c) o pecado é apenas uma ideia ou pensamento.
11. Deus fala-nos do Seu plano principalmente através
a) do conselho dos outros.
b) das ordens dos nossos dirigentes.
c) da Palavra de Deus.
12. Um exemplo de relacionamento baseado na autoridade através da qual Deus pode falar é aquele
que uma pessoa tem com
a) o seu governo.
b) os seus amigos.
c) os seus vizinhos.
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13. Quando dizemos que em geral Deus nos revela progressivamente o Seu plano, isso significa que
em geral Ele mostra-nos o Seu plano
a) um pouco de cada vez.
b) tal como será no fim.
c) todo de uma vez.
14. A descrição bíblica da infância de Jesus mostra-nos que
a) uma pessoa deve desenvolver-se totalmente antes de poder agradar totalmente a Deus.
b) quem está espiritualmente consciente não necessita de se submeter a qualquer tipo de autoridade
humana.
c) as limitações fazem por vezes parte do plano de Deus.
15. Segundo Hebreus 5:8, Cristo aprendeu a obediência por meio
a) da vitória.
b) do sofrimento.
c) do sucesso.
16. A vitória sobre a tentação pode ser descrita como a experiência de
a) aprender que temos fraquezas e fracassos.
b) seguir a vontade de Deus independentemente das circunstâncias.
c) descobrir não termos cumprido a vontade de Deus.
17. Deus não nos revela todos os detalhes do futuro porque
a) as descrições de acontecimentos futuros não são de fácil compreensão.
b) o conhecimento dos acontecimentos futuros não tem valor para a nossa vida diária.
c) podemos tentar apressar ou evitar etapas intermédias.
18. Deus mostra-nos certas coisas do futuro para podermos
a) enfrentar com esperança as circunstâncias do presente.
b) decidir como fazer com que ocorram os acontecimentos futuros.
c) evitar as etapas que pensamos serem desnecessárias.
19. A mais básica forma de cumprir a vontade de Deus é
a) tomar decisões sobre a profissão a seguir.
b) cumprir diariamente a vontade de Deus para esse respectivo dia.
c) aguardar que Deus revele o futuro.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-8?
Sim
Não
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-6?
Sim
Não
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-8?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-8?
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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