EXAME DAS LIÇÕES 1 – 5: RESPOSTAS
(O Ministério de Ensino)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. O ensino consiste em ajudar uma outra pessoa a aprender alguma coisa.
Verdadeiro
Falso
2. Quando Jesus nos mandou ir aos povos do mundo inteiro, não quis dizer que deveríamos ensinálos.
Verdadeiro
Falso
3. Deus é quem dá o ministério do ensino.
Verdadeiro
Falso
4. Precisamos de receber o ensino da Palavra de Deus hoje, tanto como as pessoas da época bíblica.
Verdadeiro
Falso
5. O labor do ensino não inclui mostrar aos alunos o caminho de Deus.
Verdadeiro
Falso
6. O propósito de Deus para o ministério do ensino é ajudar toda a gente a amadurecer na vida cristã.
Verdadeiro
Falso
7. Qualquer crente pode ser mestre.
Verdadeiro

Falso

Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta correcta.
8. O ensino desempenha um papel importante na nossa vida diária porque
a) precisamos de aprender muitas coisas para viver neste mundo.
b) queremos vir a ser mais habilidosos que os outros.
9. Um estudante realmente não aprendeu até
a) ter idade suficiente para ler e escrever.
b) mostrar nas suas acções que assimilou aquilo que lhe foi ensinado.
10. O motivo principal da nossa negligência do ensino, apesar do mandamento de Jesus, é que
a) é difícil demais fazer o que é certo todo o tempo .
b) ainda não aceitamos pessoalmente o mandamento de ensinarmos.
c) somos todos estudantes e ainda não temos nada para compartilhar.
11. O que deve fazer se realmente quer que todos os membros da sua família sejam crentes em Jesus?
a) Levá-los a um mestre bem conhecido.
b) Julgar cuidadosamente as suas acções.
c) Ensinar-lhes a Palavra de Deus.
12. A sua mensagem principal, no ministério do ensino, deve ser
a) a salvação por meio de Jesus Cristo.
b) todas as religiões do mundo de hoje.
c) o nosso crescimento físico.
13. Devemos ensinar que todos os crentes podem ter
a) a orientação do Espírito Santo.
b) todas as respostas para os seus problemas.

14. Como pode começar a obedecer ao mandamento divino de “ensinar todo o mundo?”
a) Deixar a família e sair para ensinar.
b) Ensinar somente os crentes.
c) Ensinar as pessoas que conhece.
15. Ao ensinarmos as verdades de Deus às crianças, devemos
a) usar sempre o mesmo método.
b) ter cuidado para ensinar de tal forma que todas possam entender.
16. No ensino de adolescentes, é importante
a) responder às perguntas deles.
b) fazer com que eles prestem bem atenção.
c) contar-lhes as suas próprias ideias.
17. A maioria dos adolescentes tem problemas no amadurecimento espiritual porque
a) nunca compreendem aquilo que lhes é ensinado.
b) resolvem fazer as coisas como fazem os adultos.
c) estão a começar a questionar as crenças da infância.
18. Pode ensinar a respeito de Jesus quando
a) se tornar perfeito.
b) estiver a crescer na fé e na graça de Cristo.
c) estiver a levar uma vida pecaminosa.
19. Dedicar a sua vida significa
a) consagrar-se para determinado fim.
b) estudar determinado assunto.
c) encontrar trabalho do tempo inteiro.
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 – 9: RESPOSTAS
(O Ministério de Ensino)
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa.
1. Para ser mestre, precisa de uma formação.
Verdadeiro
Falso
2. O ensino dos filhos pelos pais é parte importante do plano de Deus.
Verdadeiro
Falso
3. A mensagem dada deve versar sobre a sua própria vida.
Verdadeiro
Falso
4. O mestre agrada a Deus quando conduz os alunos à verdade divina.
Verdadeiro
Falso
5. Não importa o método do ensino.
Verdadeiro

Falso

6. Jesus desejava ensinar com a autoridade dos sacerdotes.
Verdadeiro
Falso
7. Podemos ensinar com a autoridade de Deus.
Verdadeiro
Falso
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta correcta.
8. Um mestre da Palavra de Deus deve
a) ser perfeito.
b) ser crente.
9. Os israelitas ensinavam os seus filhos a respeito de Deus
a) uma hora por dia.
b) obrigando-os a escutar leituras bíblicas.
c) a todo momento, como parte integral da vida.
10. O método do ensino mais adequado para crianças é
a) demonstrar amor e solicitude.
b) dizer o que elas devem fazer.
c) ter muitos livros para lerem.
11. Se desejarmos a bênção de Deus no nosso ensino, devemos
a) criar a nossa própria mensagem.
b) conhecer as pessoas que vamos ensinar.
c) ter cuidado ao ensinar a verdade divina.
12. Ao estudar a Bíblia, devemos manter uma atitude
a) devota.
b) duvidosa.
13. Como Timóteo, devemos levar vidas
a) cheias de aventuras.
b) exemplares perante os nossos ouvintes.
c) que infundem o temor de Deus nos outros.
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14. Ao ensinar, tenha cuidado para que a sua mensagem seja
a) difícil de compreender.
b) compreensível.
c) original.
15. Sabemos que os nossos estudantes estão a aprender quando eles
a) fazem muitas perguntas.
b) afirmam o seu interesse na matéria.
c) manifestam vidas transformadas.
16. Ao ensinar, pense sobre
a) aqueles a quem está a ensinar.
b) tudo o que é possível saber.
c) a sua aparência física.
17. Porque se emprega determinado método de ensino?
a) Para ajudar a transmitir eficazmente a mensagem.
b) Para comprovar que sabe ensinar muito bem.
18. Como diferia o ensino de Jesus do dos mestres da Lei?
a) Ele não Se cansava.
b) Ele ensinava do passado.
c) Ele ensinava com autoridade.
19. Ao ensinar, deve lembrar-se de que a sua autoridade vem
a) da Palavra de Deus.
b) da sua experiência e prática.
c) dos bons métodos que emprega.
Perguntas Gerais: Circule a sua resposta a cada uma das perguntas.
20. Estudou cuidadosamente as Lições 6-9?
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 8-9?
Sim
Não
23. Verificou as suas respostas dos Exercícios de: Para Fazer das Lições 6-9?
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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