
EXAME DAS LIÇÕES 1 – 4: RESPOSTAS 
(Evangelismo Pessoal) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Deus deixou de amar os homens depois que pecaram. 
 Verdadeiro    Falso 
 
2. Paulo compartilhava Cristo mesmo quando isto significava sofrimento. 
 Verdadeiro    Falso 
 
3. O poder para testemunhar vem do Espírito Santo. 
 Verdadeira    Falso 
 
4. Somente alguns cristãos têm uma parte na construção da Igreja de Cristo. 
 Verdadeiro    Falso 
 
5. Antes que Cristo volte, as boas novas devem ser compartilhadas por toda a parte. 
 Verdadeiro    Falso 
 
6. Paulo compartilhou as boas novas mesmo quando estava na prisão. 
 Verdadeiro    Falso 
 
7. Quando as pessoas encontram Cristo, elas querem continuar a viver como antes. 
 Verdadeiro    Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. O único propósito de Jesus no Seu ministério foi: 
a)  ajudar os que precisavam mais d’Ele. 
b)  fazer a obra e a vontade de Deus Pai. 
 
9. A ordem de Jesus para ir a toda a gente em todo o lugar com as boas novas do evangelho era para... 
a)  os Seus discípulos. 
b)  pastores e missionários. 
c)  todos os crentes que O amam. 
 
10. O que Jesus queria dizer quando disse: “Eu os envio ao mundo, assim como Tu me enviaste.”? 
a)  Ele enviou-nos ao mundo com uma missão igual à Sua: libertar as pessoas. 
b)  Ele enviou-nos ao mundo para julgar e governar os que são maus. 
 
11. Jesus disse-nos para testemunharmos 
a)  somente no nosso país. 
b)  às pessoas de quem gostamos. 
c)  a todos em todo o mundo. 
 
12. Jesus disse aos Seus discípulos que esperassem até que estivessem preparados para testemunhar     
    d’Ele porque eles precisavam 
a)  decorar as Escrituras. 
b)  conhecê-Lo melhor. 
c)  observar outros obreiros. 
 
13. As armas que Jesus nos deu para lutar com o diabo e compartilhar as boas novas são: 
a)  a nossa força e poder. 
b)  o Seu nome e a Palavra de Deus. 
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14. Quando dizemos que um cristão, como o sal, dá sabor, isso significa que o cristão 
a)  previne o mal. 
b)  ajuda outros a encontrar o significado da vida através de Cristo. 
c)  não chama a atenção para si mesmo. 
 
15. Envolver-se significa 
a)  dar-se completamente a algo. 
b)  fazer uma promessa de que vai fazer algo. 
c)  ficar muito ocupado. 
 
16. O nosso envolvimento no evangelismo pessoal significa que cada um de nós é responsável por 
a)  falar de Cristo ao nosso próprio povo e deixar os outros fazerem o mesmo. 
b)  falar primeiro ao nosso próprio povo e depois, compartilhar as boas novas com os outros povos. 
 
17. Uma pessoa ficará mais pronta a ouvi-lo quando compartilha Cristo, se  
a)  lhe der uma nova filosofia. 
b)  lhe disser que o que ela acredita é errado. 
c)  lhe mostrar que Cristo é o melhor caminho. 
 
18. Qual destas frases descreve o método de Jesus compartilhar com os outros? 
a)  Foi por toda parte compartilhando com aqueles que precisavam d’Ele. 
b)  Esperou que as pessoas viessem ter com Ele. 
 
19. Qual a nossa razão principal de partilhar Cristo com aqueles que não O conhecem? 
a)  Para que Deus fique contente connosco. 
b)  Para que as suas vidas sejam transformados. 
 
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: RESPOSTAS 
(Evangelismo Pessoal) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. A parte de Deus no evangelismo é lançar a semente. 
 Verdadeiro    Falso 
 
2. A parte do Espírito Santo no evangelismo é convencer do pecado. 
 Verdadeiro    Falso 
 
3. Se uma pessoa está comprometida com a religião da sua família, um cristão não deverá tentar 
    testemunhar a ela. 
 Verdadeiro    Falso 
 
4. Um cristão pode compartilhar as boas novas com alguém que seja mais velho ou de posição mais  
    elevada que a dele. 
 Verdadeiro    Falso 
 
5. Para ganhar pessoas para Cristo precisamos de falar com elas do seu ponto de vista. 
 Verdadeiro    Falso 
 
6. Não tem importância o meio de contacto que usamos para partilhar as boas novas. 
 Verdadeiro    Falso 
 
7. Um evangelista pessoal trabalha para ganhar recompensa. 
 Verdadeiro    Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. A quem Deus escolheu para falar ao mundo sobre Jesus? 
a)  Aos pastores. 
b)  Aos anjos. 
c)  A todos nós que O amamos. 
 
9. Porque precisamos de ter visão espiritual? 
a)  para podermos ver quão pecador é o mundo. 
b)  para  podermos ver os homens e mulheres perdidos como Deus os vê. 
 
10. Qual a nossa arma mais importante no evangelismo pessoal? 
a)  treinamento  
b)  a igreja 
c)  a Bíblia 
 
11. Deus não quer mudar no homem... 
a)  o coração. 
b)  a identidade. 
 
12. Deus quer mudar no homem... 
a)  os costumes. 
b)  o coração. 
 
13. Quando Felipe testemunhou ao africano no deserto, qual a barreira que ele venceu? 
a)  da língua. 
b)  da religião. 
c)  de identidade. 
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14. Por “meio de contacto” no evangelismo pessoal, queremos dizer, 
a)  métodos que usamos para ganhar pessoas para Cristo. 
b)  tempo de comunhão que temos com os outros cristãos. 
 
15. Os servos de Naamã disseram-lhe que obedecesse ao profeta porque estavam 
a)  com medo dele. 
b)  preocupados com ele. 
 
16. Jesus mostrou o que sentia pelo povo 
a)  suprindo as suas necessidades. 
b)  condenando-o. 
 
17. Quando os cristãos compartilham as boas novas podem estar certos de que 
a)  todos vão acreditar. 
b)  a presença do Senhor estará com eles. 
c)  nunca terão tribulação. 
 
18. As recompensas do presente para o obreiro cristão incluem 
a)  a coroa de glória. 
b)  reinar com Cristo. 
c)  satisfação pessoal. 
  
19. As recompensas eternas e futuras para o obreiro Cristão 
a)  reinar com Cristo. 
b)  riquezas terrenas. 
 
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 
  
 
 
 


