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Verifique As Suas Respostas 
 

Lição 1 
 
  1 c) compartilhando com Adão a Sua própria natureza. 
  2 a) dando-nos o Seu Filho Jesus. 
  3 Porque Ele nos amou muito 
  4 a) Ele foi enviado por Deus. 
     b) Ele preocupou-se com as pessoas. 
     e) O Seu propósito era fazer a vontade de Deus. 
     f) Estava pronto para o sacrifício. 
  5 Porque Ele nos ama. 
  6 b) Queriam compartilhar Cristo com os outros. 
  7 Por causa do seu amor por Cristo e pelos outros. 
  8 Deve pôr um X em cada linha de cada coluna. 
 
Lição 2 
 
  1 a) Passando tempo com Ele. 
     c) Vendo como Ele opera na vida das pessoas. 
     d) Ouvindo-O. 
     e) Falando com Ele. 
  2 Poder, amor. 
  3 Toda a vida. 
  4 Poder, testemunhas. 
  5 Problemas, ajuda. 
  6 a) Não 
     b) Não 
     c) Sim 
  7 Levaram outros a Cristo 
  8 A Palavra de Deus 
  9 O Seu Nome 
10 a) Será fácil o diabo impedi-lo de obedecer a Deus. 
11 Se não pôde pôr um X debaixo do Sim para cada parte da armadura,  
     peça a Deus para ajudá-lo, agora, a vestir toda a Sua armadura. 
 
Lição 3 
 
  1 b) Fazer o que Cristo mandar. 
  2 a) completa obediência. 
  3 Sucesso, vitória. 
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  4 Eu poderia ter dito: eu trago pessoas a Deus. Posso ajudar pessoas a  
     serem amigas. Posso ajudar a fazer as pazes. Posso lutar contra o  
     pecado com o meu exemplo. Posso mostrar como a vida é maravilhosa  
     para um cristão. 
  5 b) Um cristão ajuda as pessoas a encontrarem Deus. 
     c) A nossa natureza deve ser como Jesus. 
     e) A minha vida deve fazer as pessoas quererem conhecer Jesus. 
     f) Uma vida sem Cristo é como uma comida sem sal. 
  6 b) Avisar os incrédulos da sua condição. 
  7 À minha própria família. 
  8 Aos meus amigos e vizinhos. 
  9 Aos países vizinhos e todo o mundo. 
10 Muito triste, porque ele morreu sem a possibilidade de conhecer Cristo  
     e eu não fiz tudo o que podia. 
11 Triste porque ele não quis receber o aviso, mas contente por ter feito o  
     que eu podia para o ganhar para Cristo.              
12 Porque Deus nos escolheu para fazer este trabalho. Porque queremos  
     que Cristo volte depressa. 
13 Espero que tenha respondido Sim porque Deus quer usá-lo. 
 
Lição 4 
 
  1 a) posso não ter outra oportunidade de falar com ele. 
     d) o meu amigo pode nunca mais encontrar o Senhor. 
  2 b) Ele ia até elas e criava oportunidades para compartilhar. 
  3 Não há um lugar melhor. Podemos compartilhá-Lo em qualquer lugar! 
  4 a) Jesus não teve vergonha de morrer pelos nossos pecados. 
     b) Não nos devemos permitir ter vergonha de falar de Jesus, porque  
         esta é a única maneira que  Deus escolheu para o povo ficar a  
         conhecê-Lo. 
  5 Agora que já aprendeu esse versículo, peça a Deus para nunca o deixar  
     ter vergonha do evangelho de Cristo.         
  6 c) Mostrando-lhe todas as coisas maravilhosas que Cristo fará por ela. 
  7 a) Alegria verdadeira. 
     c) Significado para a vida. 
     f) Vida Eterna. 
  8 b) Que Ele satisfaz a fome ou o desejo profundo dentro de nós de  
         conhecer Deus. 
  9 A sua resposta. Não está feliz por Ele ter mudado a sua vida? 
10 Sim, creio que Deus sofreu tanto quanto um pai sofre ao ver sofrer um  
     filho seu. 
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11 Porque Eles nos amaram tanto, quiseram tornar possível a nossa  
     salvação do pecado. 
12 A sua própria resposta. 
13 Quando descobrimos que outros estão dispostos a sofrer por Cristo, isso  
     encoraja-nos a servi-Lo a qualquer custo. 
 
Lição 5 
 
  1 Deus 
  2 Crentes em Cristo 
  3 As almas de homens e mulheres 
  4 a) Os cristãos não sabem o que fazer. 
     c) Muitos cristãos não fazem idéia de quantas pessoas estão a  morrer  
         sem Cristo. 
     d) Muitas vezes os cristãos têm medo de testemunhar. 
  5 a) Ele quer que oremos para que os trabalhadores vão. 
  6 (Em qualquer ordem) 
     a) O povo está a morrer sem Cristo 
     b) A população está a crescer. 
     c) Deus escolheu usar-nos como Seus obreiros. 
  7 b) homens e mulheres a morrrer como Deus os vê. 
  8 Esta é a única maneira de vermos a grande necessidade daqueles que  
     estão sem Cristo. 
  9 Pense nas pessoas que conhece, e que estão perdidas e a morrer. Peça a  
     Deus agora para lhe dar mais visão para ir até elas, levando as boas  
     novas. 
10 A obra, vida. 
11 A obra, o obreiro. 
12 a) que eu ponha o desejo de Deus à frente dos meus desejos. 
13 a) orarão. 
14 a) os que Deus escolheu para mandar para a Sua Seara. 
15 b) Ele pode enviar-nos. 
16 b) orgulho 
17 a) sem Deus ele não fará nada. 
18 b) Como trabalhadores com Deus, nós temos a nossa parte e Ele tem a  
         d’Ele. 
     e) O trabalho principal do cristão é espalhar as boas novas sobre Jesus  
         Cristo. 
     f) Sabemos que a Palavra de Deus sempre alcançará o seu propósito de  
         trazer pessoas para Cristo. 
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19 Eu diria algo assim: 
     a) Devemos partilhar as boas novas sobre Cristo e deixar que Cristo  
         faça o resto. 
     b) Precisamos de um conhecimento geral sobre a Bíblia e saber os seus  
         versículos chave para sermos eficientes como testemunhas. 
 
Lição 6 
 
  1 Vida. 
  2 Iguais. 
  3 Como somos. 
  4 Barreiras. 
  5 c) mostrar pela sua vida que tem algo melhor para lhe oferecer. 
  6 a) o poder do evangelho é maior que qualquer outro poder. 
  7 A sua resposta. Estou muito contente porque Jesus deu um novo  
     significado à minha vida! 
  8 a) Querer compartilhar as boas novas com alguém, mas sem saber falar  
         a sua língua. 
     b) Querer testemunhar a alguém que não sabe ler a Bíblia (analfabeto). 
  9 b) Ele usou histórias das suas vidas diárias, para ensinar-lhes verdades  
         espirituais. 
10 a) Tentar aprender a sua língua. 
11 a) Se eu seguir o exemplo de Jesus, não terei medo de testemunhar a  
         pessoas de posição  superior na vida. 
     c) Sabedoria e destemor são necessários ao testemunharmos as boas  
         novas a pessoas diferentes de nós. 
     d) Devo estar pronto a todo o tempo para testemunhar de Cristo a  
         qualquer um. 
12 A sua resposta. Eu diria que aprendi que a Palavra de Deus não pode ser  
     acorrentada, e que não há poder que possa impedir as boas novas de  
     serem espalhadas por todo o mundo em toda a parte. 
 
Lição 7 
 
  1 c) Mostrando-lhe como a nossa vida de pecado foi mudada pelo amor  
          de Cristo. 
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  2 a) 2. Negativo 
     b) 1. Positivo 
     c) 1. Positivo 
     d) 1. Positivo 
     e) 2. Negativo 
     f) 1. Positivo 
  3 b) Ele perdoou-as. 
  4 b) Ele quis lavá-los até ficarem brancos como a lã. 
  5 Ele deu o Seu Filho, Jesus, como sacrifício pelos nossos pecados. 
  6 b) Porque nos amava muito. 
  7 Devemos seguir o exemplo de Jesus e amá-los, não condená-los. 
  8 A sua resposta. Espero que seja sempre respeitoso. Lembre-se que pode  
     ser muito verdadeiro com as pessoas ao falar das suas necessidades  
     espirituais, se falar com amor. 
  9 a) mostrando interesse. 
10 Provavelmente não teria sido curado. 
11 Cuidado. 
12 O amamos. 
13 O versículo é João 3:16. Procure-o na sua Bíblia e decore-o. 
14 Lembre-se que deve plantar a semente e regá-la. Deus fará o resto. 
 
Lição 8 
 
  1 Ele prometeu estar sempre com eles. 
  2 Sendo fiéis em compartilhar com outros o que Cristo fez por nós. 
  3 O Senhor. 
  4 Deus estava com eles. 
  5 b) Trazer pessoas a Cristo. 
  6 Ele recebeu mais do que tinha antes. 
  7 Ele pode esperar voltar regozijando-se. 
  8 Circulei cada uma destas recompensas. Espero que você também. 
  9 Devemos ensinar muitas pessoas a fazer o que é certo. 
10 a) Teremos parte no Seu Reino Celestial. 
11 b) durará para sempre. 
12 As coroas que receberemos por ter amado e servido Jesus. 
13 b) Seremos recompensados se sofrermos pela Sua causa. 
14 A alegria de vermos lá aquelas pessoas que aceitaram Jesus porque  
     compartilhámos com elas as Suas boas novas. 




