
EXAME DAS LIÇÕES 1-10: RESPOSTAS 
(O Evangelho de S. João) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. João ficou com Jesus e ouviu os Seus ensinamentos três meses e meio. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O “evangelho” significa Boas-Novas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Jesus foi criado por Deus quando Deus criou a terra. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Jesus destruiu o templo em Jerusalém e reconstruiu-o. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. O novo mandamento é ser baptizado em água. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Ser verdadeiros adoradores de Deus, devemos adorar em espírito e verdade. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. O doente desamparado estava a esperar no tanque de Betesda porque queria ser curado. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Qual o milagre que Jesus fez com os cinco pães e dois peixes do rapaz? 
a)  Ele fez com que fossem suficientes para alimentar os 12 discípulos. 
b)  Ele encheu com eles 12 cestos.  
c)  Ele multiplicou-os de tal modo, que alimentaram 5.000 homens. 
 
9. O que é que o povo quis fazer depois que Jesus o alimentou? 
a)  Arrepender-se dos seus pecados e ser salvo.  
b)  Coroar Jesus rei do seu país. 
c)  Aceitar Jesus como seu guia espiritual. 
 
10. Qual é o propósito da Santa Ceia? 
a)  É salvar-nos do pecado. 
b)  É mostrar que somos membros da igreja. 
c)  É representar o corpo e o sangue de Jesus; os crentes celebram a Comunhão em memória da morte  
     de Cristo. 
 
11. O que é que Pedro disse? 
a)  “Senhor, a quem vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna.” 
b)  “Senhor, estes ensinamentos são difíceis demais.” 
c)  “Senhor, como pode dar-nos a sua carne para comer?” 
 
12. Quando Jesus disse: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”, sobre o que é que Ele estava a  
      falar? 
a)  Sobre a salvação a qual ele chamava de “água da vida”. 
b)  Sobre o Espírito Santo que seria dado aos crentes, após serem salvos. 
c)  Sobre a água do rio Jordão. 
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13. Onde é que Jesus nasceu? 
a)  Em Jerusalém. 
b)  Em Betânia. 
c)  Em Belém. 
 
14. O que é que disse um dos guardas, sobre Jesus? 
a)  “Nunca ninguém falou como aquele homem!” 
b)  “Nenhum profeta vem da Galileia.” 
c)  “Como este homem tem tanto conhecimento, sem nunca ter frequentado uma escola?” 
 
15. O que é que Jesus disse sobre Si mesmo e Abraão? 
a)  “Abraão é meu pai, também.” 
b)  “Eu nunca vi Abraão.” 
c)  “Antes de Abraão nascer, eu sou.” 
  
16. Porque é que aquele homem tinha nascido cego?  
a)  Por causa dos seus pecados. 
b)  Por causa dos pecados dos seus pais. 
c)  Para que o poder de Deus se manifestasse. 
 
17. Quantas portas há para a salvação? 
a)  Muitas, pois há muitas religiões através das quais podemos ser salvos. 
b)  Pelo menos quatro: Maria, os santos, os profetas, a igreja. 
c)  Somente uma, e esta porta é Jesus. 
 
18. Como é que Jesus disse que demonstraria o Seu amor, pelas suas ovelhas? 
a)  Ele guiá-las-ia a verdes pastos. 
b)  Ele daria a Sua vida por elas. 
c)  Ele guiá-las-ia para junto de águas tranquilas. 
 
19. Quando Jesus Se apresentou como o “Bom Pastor”, como é que o povo O recebeu? 
a)  Alguns quiseram matá-Lo; outros seguiram-No.  
b)  Todos O rejeitaram. 
c)  Todos creram n’Ele. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-10? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-5? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-10? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-10? 
 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 11-21: RESPOSTAS 
(O Evangelho de S. João) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Quando as irmãs de Lázaro mandaram buscar Jesus, Ele sabia que Lázaro morreria, mas que esta  
    seria uma oportunidade de demonstrar o poder de Deus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Jesus chorou a morte de Lázaro; isso foi tudo o que pôde fazer. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Nem todas as pessoas ressuscitarão, só os maus, os quais irão para o inferno. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Os líderes religiosos decidiram matar Lázaro porque muitas pessoas creram em Jesus, pelo  
    testemunho de Lázaro. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Páscoa era uma festa para lembrar ao povo como Deus os tinha salvo da escravidão. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Jesus tomou sobre Si o pecado de todos, mas só aqueles que crêem n’Ele estão livres da punição do 
    pecado. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Jesus tomou o lugar de um servo, e lavou os pés deles; fez isto para ensinar aos discípulos que  
    deveriam servir uns aos outros. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Jesus esperava ser traído? 
a)  Não. Ele não esperava. 
b)  Sim, mas Ele não sabia quem o trairia. 
c)  Sim, Ele sabia que Judas o trairia. 
 
9. Qual foi o novo mandamento que Jesus deu aos Seus discípulos? 
a)  Eles deviam lavar os pés, uns dos outros, diariamente.  
b)  Eles deviam amar-se uns aos outros.  
c)  Eles não deviam roubar do fundo comum. 
 
10. Jesus profetizou que Pedro... 
a)  seria o cabeça da igreja. 
b)  Lhe seria sempre fiel. 
c)  iria negá-Lo três vezes. 
 
11. De que modo é que Jesus encorajou os Seus discípulos depois de dizer que ia deixá-los? 
a)  Ele disse que voltaria para levá-los consigo.  
b)  Ele disse que eles também morreriam e então iriam ter com Deus. 
c)  Ele disse que eles não precisariam mais d’Ele. 
 
12. O que é que Jesus disse sobre a oração? 
a)  Que os Seus seguidores deviam orar em Seu nome e Ele faria o que (eles) pedissem. 
b)  Que os Seus seguidores deviam orar em nome de Maria, porque ela era a mãe de Jesus.  
c)  Que os Seus seguidores deviam orar às imagens. 
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13. A que coisa é que Jesus Se comparou a Si mesmo e aos Seus discípulos? 
a)  A uma quinta e seus frutos. 
b)  A uma videira e seus ramos. 
c)  A um senhor e seus escravos. 
 
14. Como o “Paracleto” o que é que o Espírito Santo faz? 
a)  Ele defende, aconselha e ajuda-nos. 
b)  Ele faz o trabalho por nós. 
c)  Ele acusa-nos.  
 
15. Como é que devemos agir perante o mundo? 
a)  Devemos orar para sair do mundo. 
b)  Devemos viver no mundo e aproveitar os prazeres dele. 
c)  Devemos levar a mensagem de Deus ao mundo. 
 
16. Porque é que Jesus não fugiu nem se protegeu quando os soldados vieram prendê-lo? 
a)  Ele sabia que era chegada a hora determinada por Deus para a Sua morte.  
b)  Ele esperava que os Seus discípulos O protegessem.  
c)  Ele não tinha poder sobre os soldados. 
 
17. Porque é que Pilatos não libertou Jesus? 
a)  Ele achou que Jesus era culpado. 
b)  Ele tinha medo do povo. 
c)  Ele queria libertar Barrabás. 
 
18. O que é que Pedro e João viram quando foram ao túmulo? 
a)  Eles viram soldados e perguntaram o que tinha acontecido. 
b)  Eles viram o jardineiro e perguntaram-lhe onde estava o corpo de Jesus. 
c)  Eles viram as roupas sepulcrais de Jesus, no túmulo vazio. 
 
19. O que é que Jesus perguntou a Pedro? 
a)  “Amas-me mais do que a estes?” 
b)  “Porque me negaste três vezes?” 
c)  “Sabes como cuidar de ovelhas?” 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 11-21? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 11-16? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 17-21? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 11-21? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 

 
 


