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EXAME DAS LIÇÕES 1 – 4  
(A Igreja) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. O plano de Deus para a igreja começou antes da criação do mundo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Podemos saber com exactidão a data do regresso de Jesus. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Uma igreja pode organizar-se de diversas maneiras. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. A palavra igreja significa apenas um ajuntamento local de crentes. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. A natureza sobrenatural da Igreja provém do Espírito Santo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Conversão e arrependimento significam a mesma coisa. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Para fazer parte da igreja de Deus, uma pessoa deve nascer de novo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Segundo Efésios 3:8-10, os principados e potestades nos lugares celestiais conhecerão a sabedoria 
de Deus através: 
a)  da Bíblia. 
b)  das potestades terrestres. 
c)  da Igreja. 
 
9. Em Efésios 3:8-10. Paulo diz que o seu privilégio é: 
a)  explicar às pessoas o plano de Deus. 
b)  compreender o mistério de Deus. 
c)  reinar sobre as potestades celestiais. 
 
10. Quando um Cristão sofre, deve ter em mente que: 
a)  só as pessoas especiais sofrem. 
b)  as pessoas que o maltratam são ímpias. 
c)  tem um glorioso futuro à sua espera com Cristo. 
 
11. A Igreja nasceu quando: 
a)  Constantino a legalizou. 
b)  o Espírito Santo desceu. 
c)  Cristo ascendeu ao Céu. 
 
12. Quando Marinho Lutero proclamou que o homem era justificado apenas pela fé, ele queria dizer 
que: 
a)  o Homem não pode ganhar o favor de Deus. 
b)  as pessoas devem tornar-se Protestantes. 
c)  A tradição não deve ser o nosso guia. 
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13. Deus levantou novos movimentos na Igreja porque: 
a)  havia muitas nacionalidades na Igreja. 
b)  só um tipo de organização está correcta. 
c)  algumas verdades da Palavra não estavam a ser ensinadas. 
 
14. No tempo de Paulo, a palavra igreja significava: 
a)  edifício. 
b)  reunião religiosa. 
c)  os chamados ou convocados. 
 
15. A igreja local e a universal compõem-se de pessoas: 
a)  chamadas por Deus. 
b)  que pertencem à mesma organização. 
c)  Que têm a mesma nacionalidade. 
 
16. Em I Tessalonicenses 1:1. Lemos que a igreja em Tessalónica pertencia: 
a)  a Paulo. 
b)  aos Tessalonicenses. 
c)  a Deus. 
 

17. Ana decidiu nunca mais adorar os seus antepassados. Qual a palavra que descreve a suas decisão? 
a)  Fé. 
b)  Regeneração. 
c)  Arrependimento. 
 
18. O José diz-lhe pertencer à família de Deus porque os pais são Cristãos. Que lhe diria você? 
a)  Nem todo o que se chama Cristão o é. 
b)  João 3:3-7 diz que devemos ter um nascimento espiritual pessoal. 
c)  Para pertencer à família de Deus, deve viver rectamente. 
 
19. As palavras discípulos, santos, irmãos e Cristãos referem-se aos que: 
a)  são membros da verdadeira igreja de Deus. 
b)  se converteram à muito tempo. 
c)  pertencem à mesma organização. 
 
Perguntas gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-4? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-2? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 3-4? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-4? 
 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 5 – 8  
(A Igreja)  

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A Igreja tem diferentes nomes na Bíblia. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Se a igreja tem unidade, todos os seus membros são semelhantes. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Comunhão apenas significa ter refeições em conjunto. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Deus mostra-nos amor através da correcção. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. A vida do Cristão pode influenciar os outros a praticar o bem. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. A Grande Comissão é apenas para os que sabem pregar. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. A verdadeira adoração é no fundo um ritual cristão de canto, ofertas e oração. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Chamamos a cabeça da igreja a Jesus Cristo porque: 
a)  o corpo humano não pode viver sem cabeça. 
b)  muitas pessoas pertencem à igreja. 
c)  Ele deu vida e direcção à igreja. 
 
9. Segundo Efésios 1:22-23, quem tornou Cristo Senhor da igreja? 
a)  Deus. 
b)  Cristo. 
c)  a igreja. 
 
10. Efésios 4:25 diz que os crentes devem falar a verdade uns com os outros porque: 
a)  para eles é impossível mentir. 
b)  pertencem ao mesmo corpo. 
c)  é fácil falar a verdade uns com os outros. 
 
11. Quando os Cristãos querem edificar-se uns aos outros, devem fazer os possíveis para: 
a)  nunca cometerem erros. 
b)  serem notados pelos responsáveis. 
c)  evitarem o orgulho e a ambição. 
 
12. A Igreja é edificada quando: 
a)  se realizam reuniões todos os dias da semana. 
b)  cada crente contribui com a sua parte. 
c)  estão presentes muitos crentes. 
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13. Santificação significa que a Igreja: 
a)  está a ser preparada por Cristo. 
b)  não necessita de mais ajuda. 
c)  passou por uma cerimónia especial. 
 
14. As histórias de Nicky e Abraão mostram-nos que: 
a)  eram “líderes” especiais. 
b)  o sal e a luz são importantes. 
c)  os Cristãos podem ajudar a parar o mal. 
 
15. Em Actos 13:1-3, quem chamou Saulo e Barnabé para fazerem a obra de Deus? 
a)  os profetas. 
b)  o Espírito Santo. 
c)  os doutores. 
 
16. Quando dizemos que a igreja sustenta obreiros, queremos dizer que a igreja ajuda obreiros: 
a)  orando e dando ofertas. 
b)  chamando-os para o seu trabalho. 
c)  pensando frequentemente neles. 
 
17. Quando um crente é baptizado, isso significa que ele se identifica com: 
a)  uma igreja em particular. 
b)  novos crentes. 
c)  Jesus Cristo. 
 
18. Hebreus 13:15 diz que o sacrifício do Cristão a Deus é: 
a)  louvor por meio de Jesus. 
b)  autonegação. 
c)  ser baptizado. 
 
19. Na sua igreja, um novo crente pergunta-lhe porque razão ele não pode observar sozinho a Ceia do 
Senhor. Você responde-lhe dizendo que ele não pode porque a Ceia do Senhor: 
a)  só pode ser servida pelo Pastor. 
b)  mostra que os crentes formam um corpo. 
c)  não é para novos crentes. 
 
Perguntas gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 5-8? 
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das  Lições 5-6? 
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 7-8?  
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 5-8? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 




