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Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
  1 b) Um pescador que se tornou o amigo mais intimo de Jesus. 
  2 c) Três anos e meio. 
  3 a) Boas-Novas.  
  4 a) De Jesus. 
  5 b) Quando ele era velho, depois de ter ensinado a muitos sobre Jesus. 
  6 a) O Espírito Santo de Deus colocou na sua mente aquilo que devia ser  
         escrito. 
  7 a) Deus nos fala através d’Ele. 
  8 b) A Sua vida nunca teve inicio. Ele é eterno. 
  9 c) Ele dá ambas, a vida natural e a vida eterna. Ele criou o mundo e  
         salva aqueles que crêem n’Ele. 
10 b) Ele ensina-nos como viver e mostra-nos o caminho para o céu. 
11 a) Só aqueles que recebem Jesus como seu Salvador pessoal. 
12 c) Sendo nascidos de Deus, ao recebermos Jesus como nosso Salvador. 
13 a) Para que Ele pudesse morrer a fim de nos salvar dos nossos pecados. 
14 b) Ele anunciou ao povo a vinda do Messias. 
15 b) Ele foi o sacrifício oferecido pelo pecado. 
16 c) André, Pedro e, provavelmente, João. 
 
Lição 2 
 
  1 b) Jesus demonstrou a Sua glória e os Seus discípulos creram n’Ele. 
  2 a) Ele expulsou do templo os negociantes e cambistas. 
  3 c) Que o Seu corpo era um templo. Que Ele iria morrer e ressuscitar  
         após três dias. 
 
 
Lição 3 
 
  1 b) Que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. 
  2 a) ser nascido de Deus pela fé em Jesus e aceitá-Lo como nosso  
         Salvador. 
  4 a) Ele deu o Seu Filho para nos salvar. 
  7 c) Não seremos salvos. 
  8 b) Os nossos corpos podem morrer, mas nós iremos viver com Deus  
         para sempre. 
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Lição 4 
 
  2 b) Que Ele era o Salvador do mundo. 
  3 a) crer pessoalmente em Jesus como seu salvador. 
  4 c) Ele disse que o menino ficaria bom, e o pai creu. 
 
Lição 5 
 
  1 b) Ele queria ser curado. 
  2 c) Porque Jesus curou um homem no sábado. 
  3 a) Ele disse-lhes que estava a trabalhar assim como o Seu Pai trabalhava. 
  5 c) Aqueles que ouviram as palavras de Jesus e creram n’Ele e em Deus. 
 
Lição 6 
 
  2 c) Ele multiplicou-os de tal modo, que alimentaram quase 5.000  
         homens. 
  3 b) Coroar Jesus, rei do seu país. 
  5 b) Em Cafarnaum, no mar da Galileia. 
  8 c) Que as pessoas tinham de O receber nas suas vidas, da mesma forma  
         que recebiam o alimento para os seus corpos. 
  9 c) Representar o corpo e o sangue de Jesus; pois os crentes celebram a  
         comunhão em memória da morte de Cristo. 
11 a) “Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão  
         vida eterna.” 
12 a) Precisa de crer que Jesus morreu por si, e aceitá-Lo como seu  
         Salvador. 
 
Lição 7 
 
  3 c) Porque os seus ensinos provinham de Deus. 
  6 Matá-Lo. 
  7 Deus. 
  8 Não. 
  9 Deus. 
10 a) Os chefes dos sacerdotes queriam matá-Lo.  
11 b) Sobre o Espírito Santo que seria dado aos crentes após serem salvos. 
12 Em Belém. 
13 Em Belém. 
14 Sim. 
15 a) “Nunca homem algum falou assim como este homem!” 



 85 

Lição 8 
 
  4 a) Porque Ele é a verdadeira Luz que nos mostrará os nossos pecados e  
         apontará para nós o caminho para o céu. 
  6 Nicodemos. 
10 c) “Antes de Abraão nascer, Eu sou.”  
 
Lição 9 
 
  1 c) Para que o poder de Deus se manifestasse. 
  2 a) Porque ele só foi curado da cegueira após ter ido lavar-se no tanque  
         de Siloé. I 
  5 b) Cegueira espiritual – daqueles que não crêem em Jesus. 
  6 a) Aceitar pessoal e individualmente Cristo como o nosso Salvador. 
 
Lição 10 
 
  1 c) Porque Ele cuida daqueles que Lhe pertencem, como um pastor cuida  
         das suas ovelhas. 
  2 c) Somente uma, e esta porta é Jesus. 
  3 a)  Precisa de entrar pela “Porta” para ser salvo. 
  4 b) Ele daria a Sua vida por elas. 
  5 a) Alguns quiseram matá-Lo, outros seguiram-No. 
 
Lição 11 
 
  1 c) Jesus sabia que Lázaro morreria, mas que esta seria uma oportunidade  
         de demonstrar o poder de Deus. 
  3 a) Que Ele era a ressurreição e a vida. 
  4 Quatro dias. 
  6 Senhor, Messias, Filho, Deus. 
  8 b) Ele mandou que Lázaro saísse do túmulo, e Lázaro voltou a viver. 
  9 c) Sim, todos ressuscitarão: os bons voltarão a viver para sempre, e os  
         maus serão condenados. 
10 b) Eles decidiram que Jesus deveria morrer. 
 
Lição 12 
 
  1 b) Maria ungiu os pés de Jesus, e Judas disse que o perfume deveria ter  
         sido vendido. 
  2 a) Porque muitas pessoas creram em Jesus pelo testemunho de Lázaro. 
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  3 a) Era uma festa para lembrar ao povo como Deus os tinha salvo da  
         escravidão. 
  4 c) As pessoas saudaram-No e chamaram-Lhe “Rei de Israel”. 
  5 b) Ele deve ser o rei das nossas vidas e governá-las. 
  8 c) Ele tomou sobre Si o pecado de todos, mas só aqueles que crêem  
         n’Ele estão livres da punição pelo pecado. 
11 a) Serão julgadas pelas palavras de Jesus. 
 
Lição 13 
 
  1 a) Ele tomou o lugar de um servo, e lavou os pés deles. 
  3 c) Sim, Ele sabia que judas O trairia. 
  5 b) Eles deviam amar-se uns aos outros. 
  6 c) iria negá-Lo três vezes. 
 
Lição 14 
 
  2 a) Ele disse que voltaria para os levar consigo. 
  3 c) Só um caminho – Jesus Cristo.  
  4 a) Que os Seus seguidores deviam orar em Seu nome e Ele faria o que  
         eles pedissem. 
  6 a) Ele enviaria o Espírito Santo para ficar com eles. 
  7 b) Eles obedecem aos Seus ensinos. 
 
Lição 15 
 
  2 b) A uma videira e os seus ramos. 
  3 a) Ela torna-nos limpos, quando a aceitamos e lhe obedecemos. 
  4 c) Nada. 
  5 a) No amor. 
  7 c) Ele prometeu-lhes o Espírito Santo. 
 
Lição 16 
 
  1 b) Paracleto. 
  2 a) Ele defende-nos, aconselha e ajuda. 
  3 b) Quando o Espírito Santo nos mostra quão maus somos. 
  5 b) Que Deus nos dará aquilo que pedirmos em nome de Jesus. 
  7 c) “Esquece-te dos outros. Salva-te a ti mesmo!” 
  8 b) Que os faria sofrer. 
  9 c) Em fazer a vontade de Deus, custe o que custar. 
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Lição 17 
 
  2 b) Ele tenta afastá-los de Deus e fazê-los voltar ao pecado. 
  3 c) Devemos levar a mensagem de Deus ao mundo. 
  4 b) Como Deus enviou Jesus, para buscar os perdidos e ganhá-los para o  
         Senhor. 
  5 c) Por todos aqueles que já criam n’Ele e pelos que viriam a crer. 
  7 c) Não, visto que algumas igrejas não crêem nos ensinos de Jesus.  
  9 a) A dizer que queria que os Seus seguidores estivessem onde Ele  
         estivesse. 
 
Lição 18 
 
  1 b) Damos a Satanás poder sobre nós, quando nos afastamos de Cristo. 
  2 a) Ele sabia que era chegada a hora determinada por Deus para a Sua  
         morte. 
  3 c) Ele cortou a orelha do servo do presidente dos sacerdotes. 
  4 a) Porque só pelo derramamento do Seu sangue os nossos pecados  
         poderiam ser completamente perdoados. 
  6 c) Para Lhe preparar uma armadilha. 
  7 b) Três vezes ele negou o seu Mestre. 
  8 b) “O meu reino não é deste mundo.” 
10 b) Ele disse que Jesus era inocente. 
 
Lição 19 
 
  1 b) Ele tinha medo do povo.  
  2 c) Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. 
  3 b) A obra da salvação estava acabada. 
  4 c) Nós, juntamente com todos os que pecaram. Os nossos pecados  
         causaram a Sua morte. 
  5 c) Devemos arrepender-nos dos nossos pecados e pedir a Deus que nos  
         perdoe. 
  8 a) José e Nicodemos sepultaram-No. 
  9 b) Jesus morreu pouco antes do início do sábado, e ninguém podia  
         trabalhar depois do pôr-do-sol. 
 
Lição 20 
 
  1 b) Ela queria colocar perfume no corpo de Jesus. 
  2 a) O túmulo estava aberto e vazio. 
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  3 c) Eles viram as roupas sepulcrais de Jesus no túmulo vazio 
  4 c) Que fosse dar a notícia aos discípulos 
  5 b) Que Ele os estava a enviar como o Pai O enviara. 
  6 c) Ele dar-lhes-ia o Espírito Santo. 
  7 b) Pregando o Evangelho 
  8 c) “Meu Senhor e meu Deus!” 
10 a) Revelar-nos que Jesus é o Filho de Deus 
 
Lição 21 
 
  1 a) Eles voltaram para a Galileia e foram pescar. 
  2 a) “Amas-me mais do que a estes?”  
  3 b) O que aconteceria a João. 
  5 a) Amar Jesus e segui-Lo pelo resto da sua vida. 
 
 
 
 


