
EXAME DAS LIÇÕES 1 – 5: RESPOSTAS 
(O Casamento e o Lar) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Os seus pensamentos são grandemente influenciados por aquilo que escuta e vê. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. Um guia prático para o casamento pode ser obtido, observando os costumes do mundo. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. Quando ambos os cônjuges são cristãos (crentes), raramente é necessário fazer ajustes no  
    casamento. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. Os filhos devem primeiramente aprender a obedecer no lar. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Quando dois cristãos se casam, a felicidade vem com certeza. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Os actos dos pais NÂO são tão importantes como as palavras. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. O lar deve ser o lugar seguro onde todos os membros da família podem encontrar felicidade e amor. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 
a)  Os cristãos (crentes) estão livres da tentação. 
b)  Deus dá aos cristãos poder para vencer as tentações. 
c)  Os cristãos vencem as tentações pela força de vontade. 
 
9. A unidade básica da sociedade, estabelecida por Deus é: 
a)  A comunidade. 
b)  O indivíduo. 
c)  A família. 
 
10. Para evitar a tentação, é sábio 
a)  evitar situações que o levem a ser tentado. 
b)  evitar contactos sociais sempre que possível. 
c)  ter liberdade nos seus relacionamentos até sentir um problema. 
 
11. Sansão e o Rei Salomão são exemplos de homens que: 
a)  andaram em obediência a Deus. 
b)  foram muito sábios no relacionamento nos seus casamentos. 
c)  cujas vidas acabaram em tragédia por se casarem com descrentes. 
 
12. José é um exemplo de homem que: 
a)  não foi tentado pela luxúria. 
b)  fugiu da tentação. 
c)  se entregou à tentação. 
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13. É importante para duas pessoas que planeiam casar-se 
a)  concordar em tudo. 
b)  concordar nos princípios básicos. 
c)  desconsiderar diferenças básicas. 
 
14. O que é mais desejável num companheiro para toda a vida? 
a)  Atitudes de confiança e perdão. 
b)  Educação e prestígio social. 
c)  Beleza e saúde. 
 
15. O que está sempre presente no amor? 
a)  Ambição e comando. 
b)  Doação altruísta e paciência. 
c)  Atracão física e interesse sexual. 
 
16. O noivado é uma época para 
a)  encontros com muitos do sexo oposto. 
b)  relacionamentos sexuais íntimos. 
c)  planear uma vida futura juntos. 
 
17. Se um casal que está a viver junto se converte, ele deve: 
a)  continuar como está. 
b)  separar-se. 
c)  legalizar o seu casamento. 
 
18. Quem deve ser o líder espiritual do lar? 
a)  O pai. 
b)  A mãe. 
c)  O pastor. 
 
19. O culto doméstico deve começar quando 
a)  o casal se casa. 
b)  as crianças podem entender. 
c)  o primeiro filho nasce. 
 
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 Casamento e o Lar) 

 
As afirmações seguintes ou são verdadeiras ou são falsas. Circule a resposta certa. 
1. Um lar cristão não experimenta desastre espiritual. 
 Verdadeiro   Falso 
 
2. O marido e a mulher devem ser leais um para o outro. 
 Verdadeiro   Falso 
 
3. O amor é a maior protecção do lar. 
 Verdadeiro   Falso 
 
4. A maior responsabilidade de ensinar a família sobre Deus está sobre os pais. 
 Verdadeiro   Falso 
 
5. Embora as dificuldades possam vir, Deus espera ter sempre o primeiro lugar nas nossas vidas. 
 Verdadeiro   Falso 
 
6. Não era necessário ao Filho de Deus ser obediente aos seus pais terrenos. 
 Verdadeiro   Falso 
 
7. Oséas dá-nos a descrição de uma boa esposa. 
 Verdadeiro   Falso 
 
Cada um dos seguintes exercícios tem uma só resposta certa. Circule a letra da resposta certa. 
8. Quando um casal tem problemas, eles devem 
a)  orar juntos e procurar uma solução. 
b)  não fazer caso do problema, e ele desaparecerá. 
c)  pedir conselhos primeiramente aos seus pais. 
 
9. Uma pessoa já tem idade para ser salva quando 
a)  pode entender a Bíblia. 
b)  os seus pais dão o consentimento. 
c)  compreende que é um pecador. 
 
10. Se uma esposa ama e respeita o seu marido, ela  
a)  corrige as suas falhas sempre. 
b)  obedece-lhe com prazer. 
c)  diz-lhe o que pode fazer em cada situação. 
 
11. Uma mulher pode fazer com que o seu marido goste do seu lar 
a)  fazendo o melhor que pode, com alegria, com os seus meios. 
b)  comparando a sua vida com a daqueles que possuem mais. 
c)  comprando móveis caros, mesmo que isto lhes traga dívidas. 
 
12. O que Deus promete aos filhos obedientes? 
a)  Felicadade. 
b)  O céu. 
c)  Vida longa. 
 
13. Quando os pais realmente amam os seus filhos, eles 
a)  permitem que eles façam o que querem. 
b)  castigam-nos sempre. 
c)  ensinam-lhes o que é certo, e corrigem-nos com amor, quando necessário.  
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14. As pessoas devem aprender a cultuar a Deus 
a)  na adolescência. 
b)  na tenra infância. 
c)  quando adultos. 
 
15. Se os seus pais não são crentes, pode 
a)  considerar-se livre da sua autoridade. 
b)  obedecer-lhes sob todas as condições. 
c)  obedecer-lhes, excepto  quando eles queiram que desobedeça a Deus. 
 
16. O relacionamento entre Cristo e a igreja, é um modelo para 
a)  o relacionamento entre marido e mulher. 
b)  o relacionamento entre mãe e filho. 
c)  o relacionamento entre patrão e empregado. 
 
17. Uma boa esposa e mãe procura 
a)  encontrar a direcção de Deus, e fazer o melhor para a sua família. 
b)  agradar ao seu marido em todas as coisas. 
c)  dar aos seus filhos tudo o que desejarem. 
 
18. O mandamento acompanhado de promessa foi dirigido aos 
a)  servos. 
b)  filhos. 
c)  pais. 
 
19. O treinamento de uma criança deve começar 
a)  quando ela vai para a escola. 
b)  quando ela vai à Escola Dominical. 
c)  quando ela nasce. 
 
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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


