
 58

Verifique as Suas Respostas 
 
Lição 1 
 
  1  a)  66, 40 
      b)  1.600 
      c)  39, Velho, 27, Novo 
  2  b)  Deus deu aos escritores os pensamentos que deviam escrever. 
  3  a)  Deus era o verdadeiro autor e eles escreviam os pensamentos que d’Ele recebiam. 
  4  a)  Quer o nosso melhor. 
      b)  Quis dar-nos instruções quanto a uma vida recta. 
      d)  Quer estabelecer uma relação connosco e dizer-nos como Ele é. 
 
Lição 2 
 
  1  a)  pai, filhos. 
      b)  mãe, filhos. 
  2  Embora com outras palavras, a sua resposta será mais ou menos assim: 
      a)  Omnipotente 
      b)  Misericordioso 
      c)  Perdoador 
      d)  Omnisciente 
      e)  Santo 
  3  b)  a Deus e pôr em prática esse amor. 
  4 Deve ter assinalado todas as alíneas porque cada um dos versículos diz-nos que a nossa primeira 
      responsabilidade para com Deus é amá-Lo. 
 
Lição 3 
 
  1  a)  O Homem foi criado para a glória de Deus. 
      c)  O sopro de Deus fez do Homem um ser vivente. 
      d)  O Homem foi criado perfeito no corpo, na alma e no espírito. 
      e)  O Homem foi criado com liberdade de escolha. 
  2  Senhor; glória; honra; poder; criaste; vontade; criadas. 
  3  c)  glória de Deus. 
  4  b)  canta e se alegra connosco. 
      d)  nos dá nova vida. 
  5  b)  cumpriu a Sua Palavra punindo o pecado. 
      c)  Adão e Eva tiveram de abandonar o jardim do Éden. 
  6  a)  separação de Deus. 
      b)  uma natureza pecadora. 
 
Lição 4 
 
  1  c)  rebelião e desobediência às leis de Deus. 
  2  c)  ama o Homem e quer o seu melhor. 
  3  d)  é algo que nunca devemos fazer 
  4  a)  por meio de Satanás que pecou desde o princípio. 
      b)  porque Adão cedeu à tentação de Satanás. 
      c)  quando Adão desobedeceu deliberadamente a Deus. 
 
  5  b)  somos todos pecadores e podemos ser tentados. 
      c)  existe a morte tanto física como espiritual. 
  6  amor; connosco; enviou; Filho Unigénito; por Ele vivamos; amor; amado; nos amou a nós; enviou;  
      propiciação; pecados. 
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  7  aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. 
 
Lição 5 
 
  1  a)  4.  Fez-Se como um de nós. 
      b)  1.  Deus é Seu Pai. 
      c)  5.  É divino e tem a natureza de Deus. 
      d)  2.  Nasceu de mulher. 
      e)  3.  É Salvador. 
  2  Deve ter assinalado todas as alíneas porque todas são VERDADEIRAS. 
  3  Que, em Seu nome a mensagem de redenção e perdão tem que ser pregada a todas as nações. 
  4  b)  Intercede junto do Pai pelas nossas necessidades. 
  5  a)  Jesus voltará de novo ao mundo. 
      d)  Todos os que crêem em Cristo encontrar-se-ão com Ele nos ares. 
  6  Pode indicar cinco dos seguintes: 
      a)  O Senhor desce dos céus. 
      b)  Haverá um alarido. 
      c)  Ouvir-se-á a voz de arcanjos. 
      d)  Ouvir-se-á a trombeta de Deus. 
      e)  Os que morreram em Cristo ressuscitarão. 
      f)  Os crentes vivos serão arrebatados. 
      g)  Os crentes vivos encontrar-se-ão com o Senhor nos ares. 
      h)  Viveremos eternamente com o Senhor. 
 
Lição 6 
 
  1  Deve assinalar todas as alíneas porque todas as referências nos dizem que a salvação vem por meio  
      de Jesus Cristo. 
  2  b)  Libertação do pecado por meio de Jesus Cristo. 
  3  NÃO deve assinalar nada porque NENHUMA delas é verdadeira. 
  4  b)  crê. 
  5  a)  no Senhor Jesus. 
  6  Deve assinalar todas as respostas porque todas elas são resultados da salvação. 
  7  a)  3. Uma mudança completa. 
      b)  1. Tornar-se santo. 
      c)  5. Ser-se recto. 
      d)  2. Cura por meios sobrenaturais. 
      e)  4. Fazer parte da família de Deus. 
 
Lição 7 
 
  1  terceira; santíssima Trindade; Pai; filho; a Criação 
  2  a)  Poder (virtude). 
      b)  Testifica ou testemunha. 
      c)  Glorioso. 
      d)  Verdade. 
      e)  Consolador. 
  3  a)  Verdadeira. 
      b)  Verdadeira. 
      c)  Falsa. 
      d)  Verdadeira. 
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  4  a)  4.  Dá sabedoria, conhecimento e capacidade. 
      b)  6.  Leva-nos a guardar as leis de Deus. 
      c)  5.  Dá profecias, sonhos e visões. 
      d)  2.  Ensina. 
      e)  1.  Dá poder. 
      f)  3.  Revela a verdade. 
 
Lição 8 
 
  1  a)  O Seu corpo. 
      b)  Rebanho. 
      c)  Louvor e edifício de Deus. 
      d)  Concidadãos dos santos e da família de Deus. 
  2  O baptismo nas águas e a comunhão (ou Ceia do Senhor). 
  3  b)  os que crêem e seguem Cristo. 
  4  Deve ter assinalado a), c), e d). A resposta b) não está correcta porque na verdade não comemos o  
      corpo nem bebemos o sangue de Jesus. O pão e o vinho são símbolos do Seu corpo e sangue. 
  5  Deve ter assinalado todas porque estão todas certas. 
  6  b)  Verdadeira. 
      c)  Verdadeira. 
 
Lição 9 
 
  1  Deus; espírito; temor; fortaleza; amor; moderação. 
  2  a)  Satanás é como um leão enfurecido que quer tragar os crentes. 
      c)  Satanás e os maus espíritos são derrotados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. 
      d)  Se um crente resistir ao Diabo, este nada lhe pode fazer. 
  3  O fogo eterno. 
  4  a)  Adoram a Deus. 
      b)  Mensageiros de Deus. 
      c)  Protegem. 
  5  c)  são servos de Deus e ajudam os filhos de Deus. 
 
Lição 10 
 
  1  c)  Verdadeira. 
      d)  Verdadeira. 
  2  A sua resposta. Pode ser o derramamento do Espírito Santo; o arrependimento de muitas pessoas; 
      ou o Evangelho a ser pregado até aos confins do mundo. 
  3  Deve ter assinalado todas as alíneas porque todas elas são respostas correctas. 
  4  testifica; coisas; cedo venho; vem; Jesus 
  5  b)  um tempo de gozo e vida com Deus para sempre. 
 
Lição 11 
 
  1  Compare as suas respostas com os seguintes versículos: 
 a) Êxodo 20:3   f) 20:13 
 b) 20:4-6   g) 20:14 
 c) 20:7    h) 20:15 
 d) 20:8-11   i) 20:16 
 e) 20:12   j) 20:17 
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  2  O autor podia estar a referir-se ao primeiro mandamento – adorar o Senhor acima de todas as  
      coisas—porque alguns amam mais o dinheiro do que a Deus.  
      Ou podia ter-se referido a “Não furtarás” porque diz que Deus nunca nos abandona pelo que não 
      há necessidade de roubar.  
      Ou podia estar a pensar em “Não cobiçarás a casa do teu próximo” porque diz: “Contentando-vos    
      com o que tendes.” 
  3  Todas elas são VERDADEIRAS. 
  4  a) enviando Seu Filho. 
      b) Espírito e não segundo a natureza humana. 
  5  a)  aceita os Seus mandamentos e obedece-lhes. 
      b)  ama-nos e revela-Se-nos. 
 
Lição 12 
 
  1  A sua resposta. Pode resumi-las com palavras como: Protecção de Deus ou Segurança em Deus. 
  2  a)  3.  Graça abundante: 
      b)  1.  Sabedoria, conhecimento e felicidade. 
      c)  4.  Um novo coração e uma nova mente. 
      d)  5.  Descanso. 
      e)  2.  Capacidade. 
  3  A sua resposta. Pode ter sido curado, adquirido um novo emprego, ter sido liberto do temor ou ter  
      encontrado uma nova esperança – os Seus dons são imensos. 
  4  a)  Tocar instrumentos e cantar louvores. 
      b) ficar silenciosos perante Deus. 
      c) Louvar o Senhor. 
      d) Adorá-Lo. 
      e) Orar de mãos levantadas. 
      f) Reunirmo-nos com outros e encorajarmo-nos mutuamente. 
  5  prometemos. 
  6  Todas as afirmações apontam-nos diversas formas de adoração. 
 
Lição 13 
 
  1  a)  3.  Honrar os responsáveis da igreja. 
      b) 1. Honrar os pais. 
      c) 2. Honrar autoridades civis. 
      d) 1. Honrar os pais. 
      e) 2. Honrar autoridades civis. 
  2  A sua resposta. 
  3  a)  Incorrecta 
      b) Correcta 
      c) Incorrecta 
      d) Correcta 
  4  a)  Verdadeira 
      b) Verdadeira 
      c) Falsa 
      d) Falsa 
  5  As suas respostas. Se algumas das afirmações NÃO forem verdadeiras na sua vida, reveja a lição,  
      ponto por ponto. Examine as suas acções e peça a Deus que lhe dê poder para dia a dia viver   
      segundo os Seus padrões. 
 
Lição 14 
 
  1  a)  cruz. 
      b) amigos e família. 
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  2  c)  fazer a vontade de Deus e não a nossa. 
  3  Todas as afirmações são verdadeiras. 
  4  suave e leve. 
  5  A sua resposta. Espero que tenha dito NÃO a a) e a b) porque não devemos mudar as nossas  
      convicções por amor dos amigos, sejam crentes ou não. Espero que tenha dito SIM a c) Jesus    
      testemunhou onde quer que esteve – no Templo ou em casa das pessoas. Creio que Ele teria ido a  
      todo o lado onde soubesse que houvesse pessoas famintas por ouvirem a Sua Palavra. 
  6  c)  Orar com ele e ajudá-lo a ir ao Senhor e à Sua Palavra em busca de poder para vencer este    
           vício. 
 
Lição 15 
 
  1  Confessar com a boca. 
      Crer com o coração. 
  2  Encontrou Natanael e falou-lhe de Cristo. 
  3  a)  Verdadeira. 
      c) Verdadeira. 
  4  Ler a Bíblia e orar diariamente. 
  5  a)  Filipenses 4:8 
      b) Filipenses 4:7 
      c) Provérbios 4:23 
      d) Salmo 19:14 
  6  b)  cultivando o que é puro, recto e santo. 
      d) crendo na oração de Jesus que o Pai nos guardará enquanto estivermos neste mundo. 
  7  dízimo. 
  8  nos encorajarmos mutuamente. 
  9  dedicarmo-nos ao Seu serviço e agradar-Lhe. 
 
Lição 16 
 
  1  Deve ter assinalado todas as alíneas porque todas elas estão certas. 
  2  Pode indicar qualquer das seguintes: cantar hinos e salmos, ter louvor no seu coração, dar graças  
      em tudo, submeter-se aos outros, ter reverência por Cristo. 
  3  deixar o Espírito dirigir as nossas vidas. 
  4  conforta-nos e ajuda-nos quando estamos sob pressões. 
  5  Ajudador, Consolador ou Confortador, Espírito de Verdade, Mestre e Guia. 
  6  Deveria ter assinalado todas as alíneas. Se fizer alguma dessas coisas da lista, estará a usar os dons  
      do Espírito Santo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




