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VERIFIQUE AS SUAS RESPOSTAS 
 
 
Lição 1 
 
  1  c)  de Deus 
  2  a)  É uma carta pessoal de Deus para todos os Seus filhos. 
      b)  Deus quer falar-lhes d’Ele e de si. 
  3  a)  alimenta-se espiritualmente. 
      b)  aprende mais de Jesus Cristo. 
  4  a)  contém as Suas promessas 
      b)  oferece esperança e encorajamento 
      d)  revela o amor de Deus por nós 
      e)  dá uma direcção à nossa vida 
  5  Espero que tenha decorado esses versículos e que se recorde deles muitas vezes. 
  6  Base da Fé 
      Esperança 
      Nutrição para a Alma 
      Encorajamento 
      Felicidade 
      Inspiração 
      Contentamento 
      Informação 
      Oração 
      Segurança 
   (Pode acrescentar outros benefícios que tenham sido mencionados nesta lição, como amor;          
      crescimento espiritual e vida eterna). 
  7  a)  8.  Nutrição para a Alma 
      b)  9.  Esperança 
      c)  5.  Encorajamento 
      d)  7.  Contentamento 
      e)  2.  Informação 
      f)  1.  Segurança 
      g)  3.  Inspiração 
      h)  4.  Base da Fé  
      i)  10. Felicidade 
      j)  6.  Oração 
 
 
Lição 2 
 
  1  c)  66 
  2  c)  provém de Deus e que o respeitamos porque Lhe pertence. 
  3  b)  escreveram os pensamentos e as palavras de Deus. 
  4  c)  Cerca de 1600 anos. 
  5  d)  Cerca de 40 homens de diferentes ocupações e de diferentes períodos da História. 
  6  a)  Deus era o verdadeiro autor e eles escreveram sob o controlo do Espírito Santo. 
  7  a)  Os Hebreus (Israelitas) 
  8  b)  Novo Testamento. 
  9  Todas as respostas estão certas. 
10  a)  Falso 
      b)  Verdadeiro 
      c)  Verdadeiro 
11  Ao povo escolhido de Deus. 



12 a)  2.  Lucas 2:13-14 
  b)  7.  Mateus 1:1 
  c)  1.  Apocalipse 5:5 
  d)  9.  Hebreus 5:6 
  e)  10. Lucas 1:31 (também 8.) 

   f)  4.  Lucas 1:17 
   g)  8.  Mateus 1:23 
   h)  3.  Mateus 21:4-5 
   i)  5.  Mateus 26:15 
   j)  6.  Lucas 23:50-53 

13  Todas as três são razões que apontam para a necessidade que o mundo tem de possuir diferentes 
traduções da Bíblia. 

14  b)  que a Bíblia esteja numa linguagem acessível às pessoas. 
15  b)  de uma tradução. 
16  b)  as línguas e o significado das palavras podem mudar. 
17  a)  “coisas escondidas”. 
18  b)  não contêm provas de inspiração divina. 
 
 
Lição 3 
 
  1  a)  João três, dezasseis. 
      b)  Romanos 6:23 
      c)  Primeira de João um, oito a dez. 
      d)  Romanos 12:14, 16, 18 
      e)  Mateus 1:1; 5:1-3. 
  2  a)  cinco 
      b)  dois 
  3  b)  Jesus, os magos, João Baptista e o Espírito Santo. 
  4  a)  4.  “O meu Deus, segundo as Suas riquezas...”. 
      b)  2.  “Se dissermos que não temos pecado...”. 
      c)  1.  “Não to mandei eu? Esforça-te...”. 
      d)  3.  “O Senhor é o meu pastor...”. 
  5 c)  referências de estudo 
  6  a)  versículos bíblicos sobre o mesmo assunto. 
  7  a)  Verdade 
      c)  Verdade 
 
 
Lição 4 
 
  1  a)  4 d)  5 
      b)  1 e)  2 
      c)  3 
  2  cinco, doze 
  3  a)  Génesis d)  Números 
      b)  Êxodo e)  Deuteronómio 
      c)  Levítico 
  4  a)  2. Êxodo d)  4. Números 
      b)  3. Levítico e)  5. Deuteronómio 
      c)  1. Génesis 
  5  a)  regras para o povo de Deus. 
      c)  os Dez Mandamentos. 
      d)  instruções para os Levitas. 
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  6  a)  8.  Ester 
      b)  3.  Rute 
      c)  2.  Juízes 
      d)  6.  Esdras 
      e)  7.  Neemias 
      f)  1.  Josué 
      g)  4.  1 e 2 de Samuel 
      h)  5.  1 e 2 de Reis; 1 e 2 de Crónicas 
  7  c)  Judá e Israel 
  8  a)  Esdras, Neemias e Ester 
  9  a)  reunir os livros existentes do Velho Testamento. 
10  b)  1 Crónicas 
11  a)  5. Cantares de Salomão d)  1.  Job 
      b)  2. Salmos e)  4.  Eclesiastes 
      c)  3. Provérbios 
12  a)  Isaías 
13  d)  Lamentações 
14  b) Ezequiel e Daniel 
15  c)  Daniel 
16  a)  2.  Isaías 
      b)  3.  Daniel 
      c)  1.  Jeremias 
17  a)  4.  Obadias 
      b)  5.  Jonas e Naum 
      c)  1.  Oseias 
      d)  3.  Amós 
      e)  2.  Joel 
      f)  6.  Miqueias 
      g)  9.  Malaquias 
      h)  7.  Habacuque e Sofonias  
      i)  8.  Ageu e Zacarias 
 
 
Lição 5 
 
  1  Evangelhos 
      História 
      Epístolas Paulinas 
      Epístolas Gerais 
      Profecia 
  2  a)  Mateus 
  3  c)  uma cuidadosa investigação e consulta de testemunhas oculares. 
  4  c)  a acção dinâmica da obra de Jesus. 
  5  b)  o Filho de Deus e ter vida eterna n'Ele. 
  6  a)  Filho do Homem 
  7  b)  enviados 
  8  Lucas, Gentios. 
  9  d)  o Espírito Santo daria poder para testemunhar. 
10  b)  carta 
11  a) 2.  Efésios, Filipenses, Colossenses 
      b) 6.  Hebreus 
      c) 1.  Romanos e Gálatas 
      d) 3.  1 e 2 Tessalonicenses 
      e) 5.  Filémon 
      f) 4.  1 e 2 Timóteo e Tito 
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12  a)  dão conselho aos crentes. 
      b)  dizem-nos como sermos salvos.  
      d)  contêm bons ensinamentos sobre a doutrina. 
      f)  dizem aos pastores e às igrejas como trabalhar. 
13  Tiago: A vida da fé em Cristo produz boas obras. 
      1 e 2 de Pedro: O Senhor virá um dia e recompensá-los-á pela sua fidelidade. 
      1, 2 e 3 de João: O amor de Deus que nos faz amar uns aos outros. 
      Judas: Alerta para os falsos ensinamentos e fala da vinda de Jesus para julgar o mundo.  
14  a)  o futuro tornou-se conhecido. 
      c)  João teve uma visão dos últimos dias. 
15  b)  Daniel e Apocalipse. 
16  A sua resposta. 
 
 
Lição 6 
 
  1  a)  o Livro de Deus através do qual Ele opera. 
  2  a)  O livro foi inspirado por uma única pessoa, Deus. 
      c)  uma variedade de autores escreveu sobre um tema unificado. 
  3  b)  evidência da sua infalibilidade e mostra que foi escrita sob uma perspectiva divina. 
  4  c)  terem sido protegidos por Deus de escreverem contradições. 
  5  c)  descobertas científicas. 
  6  Que a princípio, havia apenas uma língua em todo o mundo. 
  7  a)  Superior ensino moral. 
      c)  Relevância a todos os níveis intelectuais. 
      e)  Leis que ainda hoje têm aplicação. 
      f)  Excelência literária. 
  8  Deve assinalá-las a todas porque cada uma delas mostra que Deus é o autor. 
  9  b)  uma visão que Deus lhes revelou do que iria acontecer no futuro 
10  a)  Abundância e fome no Egipto. 
      b)  Ciro autorizou a restauração judaica. 
      c)  Sansão salvou os Israelitas dos Filisteus. 
11  a)  Falso 
      b)  Verdade 
      c)  Verdade 
      d)  Verdade 
      e)  Verdade 
12  Deve assinalar todas as alíneas porque são todas verdadeiras. 
13  a)  Ela aplica-se ao homem contemporâneo. 
      b)  Durante séculos tem sido um “best-seller”. 
 
 
 
 

PARABÉNS! 
     Terminou este curso. Esperamos que tenha sido de grande ajuda para si! Não se esqueça de 
concluir a segundo secção do seu Exame do Aluno e de enviar as suas Folhas de Resposta à pessoa 
responsável. 
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