Verifique As Suas Respostas
Lição 1
1 Ajuda-nos a aprender o que precisamos saber para viver neste mundo.
2 c) a ensinar.
3 a) Deus.
b) crescer espiritualmente.
c) Deus.
4 a) 2. pregação.
b) 3. testemunho.
c) 1. ensino.
5 A sua resposta. Talvez Deus a tenha curado ou abençoado a sua família.
6 a) Jesus mandou que os Seus discípulos ensinassem a outros.
c) Moisés exerceu o ministério do ensino.
d) Deus pretende que nós ensinemos como Jesus Cristo ensinou.
e) O ensino é um ministério.
7 A sua resposta. Talvez pudesse ensinar-lhes o plano da salvação e falarlhes do amor que Deus lhes tem.
8 a) Jesus disse que devemos ensinar a Palavra de Deus.
b) A Palavra de Deus ensina-nos como podemos ter vida eterna.
c) Aprendemos o plano de Deus na Bíblia.
9 O Espírito Santo.
10 Ele far-lhe-á lembrar os versículos certos no momento em que precisar
deles no seu ensino.
11 Não. Nem eu.
Lição 2
1 a) o povo eleito de Deus.
b) como viverem santamente perante Deus.
c) o povo ficava salvo dos inimigos.
d) as leis de Deus.
2 c) O ensino da Palavra de Deus ajuda-nos a evitar o pecado contra Ele.
e) Joás foi morto porque rejeitou a lei de Deus.
3 b) ouvirmos o ensino da Sua Palavra.
4 a) na sinagoga.
b) para mostrar como Jesus valorizava o ensino.
5 a) Ele ensinava nas sinagogas.
b) Ele dizia que era mestre.
c) Ele ensinava com autoridade.
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6 a) Os 12 homens que seguiam Cristo chamavam-se “discípulos”.
b) Os discípulos aprenderam a mensagem e os métodos de Jesus.
d) Devemos ser discípulos de Jesus.
7 a) Sim.
b) A humanidade, que abrange todo o mundo.
c) Para a obra do serviço cristão, para edificação do corpo.
8 a) Os apóstolos continuavam a ensinar após a ascensão de Jesus ao céu.
d) Deus deu à igreja o ministério do ensino.
9 Precisamos de aprender de mestres cristãos. Deus quer que ensine outras
pessoas também.
Lição 3
1 Encontrar Deus.
2 Crer no Senhor Jesus Cristo.
3 3. Arrependimento.
1. Eternidade.
2. Crer.
4 a) ensiná-lo a arrepender-se e crer em Jesus.
5 b) Que leiamos as nossas bíblias diariamente.
6 b) Todos os crentes em Jesus.
7 a) Ele insta-nos a fazer o bem.
8 b) Ensina-nos a verdade.
9 c) Devemos ensinar que crescemos em Deus ao mostrar o Seu amor aos
nossos semelhantes.
d) Os mestres devem ser ensinados.
Lição 4
1 Ensinando às pessoas que já conhece.
2 b) Devemos ensinar as pessoas que convivem connosco no lar.
c) O mandamento relativo ao ensino cristão encontra-se em Mateus
28:19.
3 c) a todos os que precisam de Jesus.
4 c) a vida eterna através de Jesus Cristo.
5 a) verdade de Deus.
6 b) Devemos incluir as crianças no nosso ministério de ensino.
d) Nunca é cedo demais para ensinar às crianças acerca do amor de
Jesus.
7 b) começar já a ensinar-lhes as verdades mais simples do amor de Jesus
por elas.
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8 a) Os adolescentes devem observar que Deus realmente opera nas nossas
vidas.
c) É importante prestarmos atenção aos adolescentes.
d) Para se comunicar bem com os adolescentes, é importante ser um
bom modelo de conduta.
9 c) está a começar a questionar as suas crenças infantis.
10 verdades mais profundas.
11 deixa de crescer espiritualmente.
12 colaboradores com Deus.
13 Eu iria tentar conhecer primeiro a pessoa. Tentaria descobrir se era
crente ou não. Então ensinar-lhe-ia as coisas que ela fosse capaz de
compreender, conforme a sua idade e nível de instrução.
Lição 5
1 e) Devemos ensinar aos nossos amigos que Deus os ama.
2 Eu diria que Ele perdoou os meus pecados e mostrou o Seu amor por
mim.
3 c) já estudei sobre Ele.
d) tenho o Espírito Santo como meu Orientador.
4 a) ensino.
b) dedicá-la.
c) obedecer a verdade.
5 b) sendo estudantes aptos e dedicados.
6 b) Todos os crentes podem ensinar algo a alguém.
c) Jesus mostrou-nos como podemos descobrir oportunidades para o
ensino na vida diária.
7 Algumas sugestões, entre muitas: Ao visitar amigos, ao trabalhar com
outros, à mesa de jantar.
8 Aqueles que têm o dom do ensino. Deus dá diferentes dons a cada crente
para edificar a igreja.
9 c) Os mestres da Escola Dominical precisam do dom do ensino para
explicarem bem a Palavra de Deus.
f) Se tem o dom do ensino, deve empregá-lo em benefício dos outros.
10 da igreja.
Lição 6
1 a) SIM
b) NÃO
c) NÃO
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2 Teriam percebido quem era Deus e o que era que Ele desejava que eles
fizessem.
3 c) Deus dar-lhes-á forças e alegria mesmo em momentos de
dificuldades.
4 b) Deus abençoa aqueles que Lhe obedecem.
5 b) das suas ações.
6 a) Os pais devem aproveitar todas as oportunidades para falarem com os
filhos a respeito de Deus.
d) As nossas conversas com os filhos a respeito de Deus importam tanto
quanto a nossa conduta diante deles.
7 A sua resposta. Eu incluiria: O amor de Deus e as maneiras de como Ele
o manifesta; o conteúdo da Palavra de Deus e o seu significado; como
aplicar a Palavra de Deus à nossa vida pessoal.
8 a) o Evangelho.
b) Qualquer crente.
c) Uma lição bíblica.
d) Na Bíblia.
9 Convidar pessoas; mandar vir um mestre ou ensinar você mesmo;
providenciar Bíblias, e algum manual ou livro de estudo.
Lição 7
1 c) a verdade a respeito da ressurreição de Jesus Cristo.
2 b) conduz os ouvintes à verdade divina.
3 c) como as pessoas podem ter uma nova vida em Jesus.
4 a) De orar.
b) A verdade acerca de Jesus.
c) Eles murcham espiritualmente.
5 b) ensine por ser um exemplo do poder transformador de Jesus.
6 A sua resposta.
7 b) A conduta e conversa de Timóteo deveriam servir de exemplo aos
crentes.
d) Timóteo devia praticar o que ele pregava.
e) Se ele mostrasse a sua vida transformada, serviria de óptimo exemplo
aos seus ouvintes.
8 a) Ele vive o que ensina.
c) Ele compartilha as suas experiências; incluindo os fracassos.
d) Ele deixa transparecer a sua própria reacção à mensagem que ensina.
f) Ele mostra como se pode aplicar a mensagem na vida do aluno.
9 todas estão certas.
10 a) tornará a lição mais interessante.
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11 c) saber o nível linguístico e espiritual.
12 A sua resposta.
Lição 8
1 b) a maneira pela qual ensinamos a lição.
2 c) possa ver o crescimento espiritual dos seus estudantes.
3 Adultos.
4 b) Uns 20 a 30 crentes estão reunidos, e quer ensinar-lhes mais acerca da
vida de Jesus.
d) A escola acaba de o convidar para fazer uma apresentação para a
turma dos formandos.
5 a) ensinar a verdade de Deus.
b) exemplos de amor.
c) prender a atenção delas.
6 A sua resposta. Uma ideia seria de contar a história do grão de mostarda
(Mateus 13:31-32), que pode ser utilizada de qualquer das três maneiras.
7 Formular uma boa pergunta que pode ser debatida.
Fazer com que a discussão seja bem organizada e movimentada.
Tentar envolver todos os alunos como participantes.
8 A sua resposta. Algumas sugestões:
O que é a fé?
Se a fé é um dom de Deus, como podemos obtê-la?
A fé é mesmo necessária ?
9 a) Numa discussão, pode fazer perguntas para averiguar o que os
estudantes realmente estão a pensar.
b) As perguntas podem ser usadas para estimular os estudantes a
pensarem mais a respeito de uma verdade que acabam de aprender.
d) Uma pergunta bem colocada pode incentivar o interesse dos
estudantes.
10 A sua resposta. Algumas sugestões:
O que devemos fazer ao aprendermos a mensagem de Cristo? (facto)
Seria correcto, pois, afirmar que todos temos o ministério do ensino?
(problema)
Como é que você, estudante sob orientação de outro mestre, pode agir
neste particular? (aplicação)
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Lição 9
1 b) Mesmo aqueles que não acreditavam que Ele fosse o Filho de Deus
percebiam que Jesus ensinava com autoridade.
c) Jesus ensinava aquilo que o Pai celeste pretendia que Ele ensinasse.
d) Jesus ensinava a verdade de Deus para que a vida dos Seus ouvintes
fosse transformada.
2 Jesus ensinava com a autoridade de Deus, e pode ensinar com aquela
mesma autoridade. Cristo ensinava as verdades de Deus, e deve ensinar
estas mesmas verdades. Jesus aplicava as verdades à vida diária dos
Seus ouvintes, e deve mostrar aos seus estudantes como aplicar na sua
vida as verdades de Deus.
3 b) A conhecer o Pai celestial.
4 c) Contar as Boas-Novas para todo o mundo.
5 a) Porque temos a certeza daquilo que estamos a fazer quando sabemos
que possuímos a autoridade de Deus.
b) Para sabermos quais os resultados que queremos ver do nosso ensino.
c) Para que os estudantes possam aprender.
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