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EXAME DAS LIÇÕES 1 – 8  
(Nós Cremos) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Não há diferença entre a Bíblia e outros grandes livros. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Deus é misericordioso mas é também um Deus de justiça e de verdade. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. O Homem é o resultado de um longo processo de alterações de milhões de anos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Jesus intercede agora por nós junto do Pai. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Deus tenta os Cristãos a pecarem. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Podemos ter a certeza da salvação antes de chegarmos à eternidade. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. A Igreja viverá para sempre com Cristo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Que parte da Bíblia foi inspirada por Deus? 
a)  Só o Velho Testamento. 
b)  Só o Novo Testamento. 
c)  Tanto o Velho como o Novo Testamentos. 
 
9. Qual dos seguintes NÃO é um propósito das Escrituras? 
a)  Divertir-nos. 
b)  Mostrar-nos os nossos pecados. 
c)  Ensinar-nos como deve ser a nossa conduta. 
 
10. Devemos adorar a Deus 
a)  num santuário sumptuoso. 
b)  em Espírito e em verdade. 
c)  de modo que mais nos agrada. 
  
11. Deus criou o Homem 
a)  perfeito. 
b)  pecador. 
c)  fraco de espírito. 
 
12. Qual o resultado de pecado? 
a)  Morte. 
b)  Vida. 
c)  Não trouxe qualquer efeito. 
 
13. Odiar o próximo é pecado porque 
a)  cria-nos dificuldades. 
b)  pode destruir a nossa reputação. 
c)  é desobedecer à lei de Deus. 
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14. Só podemos ficar livres dos resultados do pecado 
a)  pagando à Igreja grandes somas de dinheiro. 
b)  recebendo Jesus Cristo como Salvador. 
c)  repetindo diariamente as mesmas orações. 
 
15. O nome Jesus significa 
a)  Ungido. 
b)  Messias. 
c)  Salvador. 
 
16. O nome Cristo significa 
a)  Salvador. 
b)  Filho de Deus. 
c)  Ungido. 
 
17. Santificação significa 
a)  nascermos de novo pelo Espírito de Deus. 
b)  separarmo-nos para Deus. 
c)  tornarmo-nos justos como se não houvéssemos pecado. 
 
18. O que NÃO é verdade quando nascemos de novo? 
a)  Somos trasladados para o Céu. 
b)  Tornamo-nos novas criaturas. 
c)  Passamos a pertencer à família de Deus. 
 
19. A Bíblia chama à Igreja 
a)  a cabeça do corpo de Cristo. 
b)  a Noiva de Cristo. 
c)  o fundamento do edifício. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-8? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-4? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-8? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-8? 
 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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EXAME DAS LIÇÕES 9 – 16  
(Nós Cremos) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Satanás desde sempre procurou enganar Homem. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Jesus disse que o mundo melhoraria antes da Sua vinda. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Deus dá-nos graça para obedecermos às Suas leis. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Recebemos a salvação e a cura por meio da fé. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Os Cristãos não são afectados com a leitura de revistas obscenas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Jesus reconheceu a importância do dízimo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Qual a afirmação FALSA sobre Satanás? 
a)  Evita os crentes. 
b)  Tenta levar os crentes a pecar. 
c)  Tentou exaltar-se acima de Deus. 
 
9. As Bodas do Cordeiro correm após 
a)  A vinda de Jesus a este mundo. 
b)  os santos serem arrebatados nas nuvens. 
c)  o julgamento do Grande Trono Branco. 
 
10. Quem comparecerá perante o tribunal de Cristo? 
a)  Os santos. 
b)  Satanás e os seus anjos. 
c)  Os pecadores. 
 
11. Quando será o Julgamento do Grande Trono Branco? 
a)  Antes de Jesus reinar durante 1000 anos. 
b)  Durante o Milénio. 
c)  Após o Milénio. 
 
12. A Lei de Deus foi dada para 
a)  que não gozássemos a vida. 
b)  nos salvar do pecado. 
c)  nos mostrar o bem e o mal. 
 
13. Devemos obedecer à Lei de Deus 
a)  porque amamos Deus e queremos agradar-Lhe. 
b)  para sermos salvos. 
c)  até sermos salvos. 
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14. Segundo Mateus 7:21, quem entra no Céu? 
a)  Todo o que ora. 
b)  Quem fizer penitência. 
c)  Os que obedecem a Deus. 
 
15. Um crente 
a)  tem o direito de tomar as suas próprias decisões. 
b)  não precisa de se preocupar com a pureza. 
c)  agrada a Cristo em vez de a si próprio. 
 
16. Qual a alínea que NÃO é verdadeira? Os nossos pensamentos 
a)  afectam o nosso comportamento. 
b)  não têm efeito sobre o nosso comportamento. 
c)  devem ser analisados com cuidado. 
 
17. Se alguém me mente, devo 
a)  perdoar-lhe e amá-lo. 
b)  vingar-me. 
c)  revelar isso aos outros. 
 
18. Qual destes dons são dons do Espírito? 
a)  Gozo, paz, bondade, humildade e paciência. 
b)  Profecia, fé, cura e palavra de sabedoria. 
c)  Auto-controle, amor, amabilidade e paciência. 
 
19. Mantemos a plenitude do Espírito 
a)  preenchendo a nossa vida com divertimentos mundanos. 
b)  cumprindo os desejos da carne. 
c)  obedecendo a Cristo e confiando em Deus. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as lições 9-16? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 9-12? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 13-16? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 9-16? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






