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Verifique As Suas Respostas 
 

Lição 1 
 
  1 b) crer e receber Jesus Cristo 
  2 a) Ele fê-lo o Seu Filho, ajudando-o a desejar comportar-se de uma  
         forma melhor. 
  3 b) eles pratiquem obras boas e dignas em louvor ao seu Pai. 
  4 c) pô-las em prática. 
  5 A sua própria resposta. 
  6 a) 3. Fazer o bem. 
     b) 1. Ser salvo. 
     c) 2. Ser santo e irrepreensível. 
  7 a) Deus quer que os Seus filhos ministrem uns aos outros. 
     c) Não devemos desprezar os outros crentes, pois Deus fê-los nossos  
         irmãos. 
     d) O corpo de Cristo existe para satisfazer as necessidades dos seus  
         membros individuais. 
  8 A sua própria resposta. 
  9 falar, da família de Deus. 
10 A sua própria resposta. 
11 Cristo aqui na terra. 
12 b) O propósito de Deus para si neste mundo é que seja a Sua luz e fale  
         em nome d’Ele. 
     c) É responsável pela maneira como leva a sua nova vida de crente em  
         Deus. 
 
Lição 2 
 
  1 b) Deus é sábio e inteligente. 
     d) Deus é omnipotente. 
  2 a) A sua criação. 
     b) Os homens com quem Ele falou directamente no Antigo  
         Testamento. 
     c) A pessoa de Cristo Jesus. 
  3 A sua própria resposta. 
  4 A sua própria resposta. 
  5 O seu próprio trabalho. 
  6 A sua própria resposta. 
  7 A sua própria resposta. 
  8 b) Ele não pode praticar o mal. 
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  9 Ele pode ajudar a abster-se do mal, a mostrar atitudes mais positivas, a  
     evidenciar amor e compaixão em todo momento, e a manter com Ele  
     uma comunhão de humildade e obediência. 
 
Lição 3 
 
  1 b) Cristo renova a consciência  dos crentes. 
     c) A consciência renovada é um agente do Espírito Santo. 
     e) O crente deve manter a sua consciência sempre limpa. 
  2 A sua própria resposta. 
  3 a) A Bíblia é inspirada por Deus para o nosso bem. 
     b) A Bíblia é útil no ensino da verdade. 
     c) A Bíblia prepara os crentes para enfrentarem a vida real. 
     e) A Bíblia contém muito boas instruções e padrões para a nossa vida. 
  4 A sua própria resposta. 
  5 a) Devemos amar a Deus de todo coração. 
     b) Devemos contar as boas novas aos pobres. 
     c) Devemos ajudar os necessitados e atribulados. 
     d) Devemos deixar que o Espírito de Deus opere em nós. 
  6 A sua própria resposta. 
  7 a) Romanos 8:14. 
     b) Gálatas 5:25. 
     c) João 15:26. 
     d) João 14:26. 
     e) Gálatas 5:22-23. 
  8 O seu nome inscrito nos espaços vagos. 
 
Lição 4 
 
  1 b) Ele deseja obedecer as leis do seu país. 
     c) Ele paga os impostos por dever de consciência. 
     d) Ele respeita as autoridades humanas. 
     e) Ele coloca a lei de Deus acima das leis humanas. 
  2 A sua própria resposta.  Alguns exemplos: Governo – impostos, serviço  
     militar. Deus – dízimo, serviço na congregação. 
  3 A sua própria resposta. 
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  4 a) As regras feitas por Deus são perfeitas. 
     d) Deus deu os seus regulamentos para ajudar os seres humanos a viver  
         de uma maneira digna. 
     f) Jesus obedeceu a todas as leis de Deus. 
     g) Precisamos do Espírito Santo para nos ajudar a obedecer a estas leis  
         divinas. 
  5 A sua própria resposta. 
  6 Todos os mandamentos ultrapassam a nossa capacidade natural, e  
     requerem a ajuda do Espírito Santo. 
  7 A sua própria resposta. 
  8 b) Dar comida a uma família em que há pessoas doentes. 
     c) Ajudar um jovem a encontrar emprego. 
     e) Orar em  favor dos seus pastores. 
     f) Respeitar os anciãos da sua comunidade. 
  9 A sua própria resposta. 
10 A sua própria resposta. À medida que você continuar obedecendo a lei  
     do amor, Deus aumentará o seu próprio contentamento pessoal. 
 
Lição 5 
 
  1 b) o seu motivo em precisar desse objecto; depois, peça a orientação de  
         Deus antes de comprá-lo. 
  2 A sua própria resposta. 
  3 a) estudar a Bíblia. 
  4 A sua própria resposta. 
  5 a) aquilo que faz com as horas de lazer. 
     b) como faz o seu trabalho profissional. 
     d) o uso que faz do seu dinheiro. 
     e) o que e como estuda. 
  6 A Sua própria resposta. 
  7 a) Levar comida para um doente. 
     d) Estar disposto a ajudar o pastor a visitar os novos crentes. 
     f) Completar qualquer tarefa doméstica que precisa de ser realizada. 
     g) Trabalhar mesmo que ninguém lhe agradeça o trabalho feito. 
    Mudar: 
     b) Estar disposto a ajudar o amigo a consertar a sua casa. 
     c) Desenvolver plenamente as suas responsabilidades no trabalho. 
     e) Aceitar o serviço e a autoridade que lhe forem entregues. 
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  8 Algumas sugestões: 
     a) Mordomia: 
 1. Não é o melhor uso para o dinheiro. 
 2. Não faz bem ao corpo (fumar causa alguns tipos de cancro e  
                  encurta a vida). 
 3. É uma actividade que exige muito dinheiro porque se torna  
                  hábito na vida do fumador. 
     b)  Serviço – A sua própria resposta. 
 
Lição 6 
 
  1 A sua própria resposta. 
  2 A sua própria resposta. 
  3 a) Fazer trabalho físico. 
     b) Respeitar as leis divinas acerca da moralidade sexual. 
     e) Observar intervalos de exercícios e repouso. 
     g) Comer de forma regular, controlada e sábia. 
  4 A sua própria resposta. 
  5 b) Estudar a Palavra de Deus. 
     c) Ler bons livros. 
     e) Estudar as matérias do I.C.I. 
     f) Ouvir os crentes mais experimentados falarem. 
  6 A sua própria resposta. 
  7 a) Orar, pedindo a orientação do Espírito Santo. 
     b) Estudar as Sagradas Escrituras no seu lar. 
     e) Aprender da experiência de outros crentes. 
     g) Ler diariamente as Sagradas Escrituras. 
     h) Prestar atenção ao bom ensino. 
  8 A sua própria resposta. 
  9 A sua própria resposta. 
10 Ser uma boa testemunha. Crescer na estima dos homens por causa do  
     amor. Mostrar a compaixão por meio do comportamento. 
 
Lição 7 
 
  1 Características com asterisco: exortação, consolação, comunhão do  
     Espírito, afectos, misericórdias, alegria, pensar a mesma coisa, amor,  
     unidos de alma, o mesmo sentimento, humildade, considerando cada  
     um os outros superiores a si mesmo, tenha... em vista... o que é dos  
     outros. 
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     Qualidades a serem riscadas: partidarismo, vanglória, tenha... em vista...  
     o que é seu. 
  2 b) Cultivar o jardim de uma viúva adoentada. 
     c) Ajudar um novo convertido a aprender a ler um texto bíblico. 
     d) Ajudar a família de um irmão preso por causa da sua fé. 
     f) Convidar para nossa casa um visitante aparentemente sem grande  
         importância. 
  3 A sua própria resposta. 
  4 a) Compartilhar um hino que Deus lhe deu. 
     b) Trazer visitantes crentes para casa. 
     c) Estar disposto a ser usado por Deus na edificação da igreja. 
     e) Apoiar o ministério dos outros com dádivas e oração. 
     f) Deixar que os outros compartilharem também a sua intuição  
         espiritual.  
  5 A sua própria resposta. 
 
Lição 8 
 
  1 A sua própria resposta. 
  2 A sua própria resposta. 
  3 a) Avisar o caixa de que ele lhe deu troco a mais, devolvendo-lhe o  
         excesso. 
     b) Avisar o seu superior de que chegou atrasado ao serviço e deve  
          descontar uma parte do seu ordenado. 
     e) Dizer coisas boas acerca de uma pessoa de quem ninguém gosta. 
  4 A sua própria resposta; algumas sugestões são: Mostrar-se amigo do seu  
     vizinho. Ajudar nas necessidades sempre que puder. Respeitar e amar  
     os outros. 
  5 b) Preciso da ajuda do Espírito Santo ao dar testemunho de Jesus  
         Cristo. 
     c) Posso contar aos outros o que Jesus fez na minha vida e na vida de  
         outros crentes que conheço. 
     d) As minhas palavras de testemunho e o meu modo de viver não  
         devem contradizer-se. 




