
EXAME DAS LIÇÕES 1-5: RESPOSTAS 
(A Função da Igreja) 

 
As afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas. Circule a resposta correcta. 
1. Os crentes precisam de comunhão com outros crentes. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Uma maneira de adorarmos Deus é contribuir com uma parte do nosso dinheiro e bens materiais. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. A Escola Dominical e as aulas bíblicas são somente para as crianças. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Precisamos da água para lavar os nossos pecados.  
 Verdadeiro   Falso 
 
5. O baptismo nas águas é o sinal exterior da nossa íntima confiança em Cristo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. A mensagem que foca a Bíblia satisfaz apenas uma necessidade humana – a da nossa alma. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. A alegria do Senhor é a nossa força. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Os crentes reúnem-se para a adoração porque 
a)  é costume.  
b)  tais reuniões nos ajudam a crescer espiritualmente. 
c)  não podemos adorar Deus sozinhos. 
 
9. Os cânticos cristãos tornam-se meio de adoração quando entoamos 
a)  hinos de louvor. 
b)  louvores a Deus do nosso coração. 
c)  corinhos decorados. 
 
10. Amém é uma palavra hebraica que significa  
a)  “é só isso que eu queria dizer”. 
b)  “assim seja”. 
c)  o fim de uma declaração. 
 
11. Ungir significa literalmente 
a)  consagrar. 
b)  derramar óleo sobre algo ou alguém como parte de uma cerimónia 
c)  fazer uma coisa brilhar. 
 
12. Os dons do Espírito Santo 
a)  sobrevêm-nos ao entrarmos em idade mais avançada.  
b)  foram dados somente à igreja primitiva.  
c)  são para todos os crentes cheios do Espírito de Deus. 
 
13. Os dons do Espírito Santo operam-se sempre  
a)  através dos líderes da congregação. 
b)  em harmonia com os ensinamentos da Bíblia.  
c)  quando se ensina uma nova doutrina. 
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14. A fé vem pela pregação 
a)  e a aceitação da Palavra de Deus. 
b)  de muitos sermões. 
c)  e a leitura de livros cristãos. 
 
15. Para ensinar a Palavra de Deus, devemos  
a)  dedicar muito tempo à oração e aos preparativos.  
b)  ter à sua disposição muitos comentários bíblicos.  
c)  citar as opiniões de outros escritores e mestres. 
 
16. A conversão, o baptismo nas águas e o baptismo no Espírito Santo são 
a)  a mesma coisa. 
b)  importantes para a nossa maturidade cristã. 
c)  bons, mas não essenciais. 
 
17. As igrejas pentecostais baptizam 
a)  os novos membros pela imersão total nas águas.  
b)  os novos convertidos pela imersão total nas águas.  
c)  os bebés e crianças pela aspersão de água. 
 
18. Jesus chamou ao local de reunião dos crentes  
a)  a igreja verdadeira. 
b)  um centro cristão. 
c)  uma casa de oração. 
 
19. Porque é que a Palavra de Deus é chamada “pão”?  
a)  porque um tipo de pão se encontra em todos os países do mundo. 
b)  porque proporciona alimentação espiritual e nos ajuda a crescer no Senhor. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 1-5?  
 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 3-5? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 1-5? 
 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 6-10: RESPOSTAS 
(A Função da Igreja) 

 
As afirmações seguintes são verdadeiras ou falsas. Circule a resposta correcta. 
1. A Santa Ceia é o nosso altar de sacrifício. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. A Bíblia não indica a frequência com que devemos comemorar a Ceia do Senhor. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Os crentes primitivos não sentiram a necessidade de comunhão e confraternização. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. A associação do crente com a igreja deve ser voluntária, não imposta pela força. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Devemos produzir fruto espiritual para honra e glória de Deus, não para nos elogiarmos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. A palavra nutrir significa “dar alimentação”.  
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Alguns crentes não podem dar nada ao Senhor porque não têm nada com que possam contribuir. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Ao participar na Ceia com os Seus discípulos, Jesus disse: “Fazei isto... 
a)  todas as vezes que vos reunirdes”.  
b)  para tirar os vossos pecados”. 
c)  em memória de mim”. 
 
9. A maioria das igrejas pentecostais pratica a “Ceia Aberta”, a qual significa que 
a)  se celebra a Ceia em culto público. 
b)  todo o crente nascido de novo pode tomar parte. 
c)  qualquer pessoa, salva ou não, pode participar. 
 
10. As organizações existentes na igreja local devem proporcionar oportunidades de confraternização 
para 
a)  os velhos e solitários.  
b)  os jovens. 
c)  todas as faixas etárias. 
 
11. A adoração pode demonstrar-se em elevar as nossas mãos a Deus; a comunhão e a 
confraternização pode demonstrar-se em 
a)  descansar as mãos. 
b)  darmos as mãos uns aos outros. 
c)  fazer alguma coisa com as horas de lazer. 
 
12. A chave da comunhão é 
a)  reunirmo-nos em amor. 
b)  organizarmos bem as actividades. 
c)  providenciarmos bastante diversão. 
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13. As cerimónias praticadas pelas igrejas proporcionam oportunidades para os crentes 
a)  compartilharem a sua mútua alegria e dor. 
b)  fazerem alguma coisa bem diferente. 
c)  imitarem o que o mundo faz. 
 
14. A igreja primitiva comemorava uma “Páscoa semanal” que nós 
a)  chamamos “o domingo”. 
b)  já não comemoramos. 
c)  comemoramos uma vez por ano. 
 
15. Não lembramos um dia somente por causa do seu próprio valor, mas também 
a)  como ocasião para diversões e repouso. 
b)  por amor à tradição. 
c)  como reminiscência da obra e presença do Senhor entre nós. 
 
16. Se não temos dinheiro para dar ao Senhor, podemos 
a)  desculpar-nos das contribuições. 
b)  pedir emprestado de uma outra pessoa. 
c)  dar dos nossos recursos, o nosso tempo e as nossas habilidades. 
 
17. Uma igreja fica bem enraizada e cresce quando ela 
a) pede ajuda de outras congregações. 
b) tem membros fiéis que a apoiam. 
c) recebe ajuda financeira do exterior. 
 
18. A Bíblia diz que a fé 
a)  é a resposta para todos os problemas. 
b)  pode existir sozinha. 
c)  sem obras morre. 
 
19. O Salmo 1 diz que o povo de Deus deve 
a)  construir novos prédios. 
b)  cuidar bem de si mesmo. 
c)  produzir fruto. 
 
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas. 
20. Estudou cuidadosamente as Lições 6-10?  
 Sim    Não 
 
21. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-7?  
 Sim    Não 
 
22. Completou todos os Exercícios de: Para Fazer das Lições 8-10? 
 Sim    Não 
 
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-10? 
 Sim    Não 
 
24. Reviu os objectivos das lições para ver se era capaz de cumprir o que ali lhe era sugerido? 
 Sim    Não 
 
 
 
 


