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Respostas aos
Testes de Autoavaliação
Lição 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

b) problemas.
a) obediência a Deus e à sua Palavra.
d) alegria.
c) seduzir-nos.
a) Todas as pessoas são culpadas de pecado pessoal.
a) reações erradas.
b) os valores eternos.
b) continuar com o seu propósito e não desista.
c) seduzir-nos para fazer o mal.
d) equivocado julgamento ou c) influência Exterior
f ) Deus é lidar com a gente
b) pecado pessoal
e) com cuidado e considerado escolha
b) pecado pessoal
c) influência exterior ou a) pecado-danificado mundo
a) o pecado-danificado mundo

Lição 2
1
2
3
4
5
6

c) Jesus é Senhor.
b) o pecado.
a) providencia o caminho para que eu seja liberto do
castigo da morte.
c) obedecendo à Sua Palavra.
c) da Bíblia.
V
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

F
F
V
V
F
F
V
F
V
V

Lição 3
1

2

a) O problema da Arlene era não ter dinheiro para a
universidade.
b) A origem do problema foi a decisão dos seus pais de
utilizar o seu dinheiro para a educação do seu filho. Esta
decisão estava fora do controle da Arlene.
c) Arlene reagiu isolando-se. (A sua reação estava
imbuída de ciúme, egoísmo e autopiedade. A sua reação
apenas acrescentou o seu problema, adicionando uma
grave da doença mental.
d) Se Arlene tivesse entregue este problema ao Senhor,
Ele a ajudaria a encontrar uma solução de sensata, como
trabalhar de modo a conseguir os recursos para ingressar
na faculdade, como fazem muitas outras pessoas, ou
então poderia ter-lhe concedido uma solução
sobrenatural para o problema que a Arlene não
imaginaria possível.
e) Arlene deveria ter confiança em Deus que trabalha
para o seu bem, como prometido em Romanos 8:28.
a) Jordan deveria ter começado com uma abordagem
cristã: preparação espiritual através leitura da Bíblia e da
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oração bem como pela vontade de conhecer e fazer a
vontade de Deus. Então, evitaria as suas reações erradas e
daria passos no sentido de encontrar uma solução cristã.
Assim teria glorificado a Deus.
b) O resultado final foi o Jordan e o David terem-se
tornado inimigos, e isso produziu um efeito sobre toda a
igreja que frequentavam. Também foi um péssimo
testemunho para os descrentes.
c) O resultado final deveria ter sido o coração do Jordan
ficar repleto de louvor, por Deus lhe ter concedido vitória
espiritual para lidar com a situação, tivesse ou não o seu
dinheiro de volta. Isso teria glorificado a Deus.
d) O Jordan deveria ter identificado a origem do
problema como sendo algo sobre o qual ele não tinha
controle. Depois, deveria ter entregue o problema a Deus
e pedir para Sua direção para encontrar uma solução.
Deveria ter procurado na Palavra de Deus de modo a
encontrar instruções que se aplicassem à situação. Talvez
poderia ter consultado o seu pastor, neste ponto, e seu
pastor poderia ter chamado a sua atenção para 1
Coríntios 1:6-8. Então, talvez Jordan teria ido ter com o
Davi com uma atitude cristã e assim originado no Davi
uma resposta diferente. Mesmo que o David ainda se
recusasse devolver o seu dinheiro, Jordan teria encontrado
vitória sobre o problema por meio de seu compromisso
com Deus, e confiar em Deus para o bem da situação.
a) O método B parece que se aplica: identificar o
problema, entregá-lo a Deus e Confiar que Deus fará
tudo cooperar para o seu bem.
b) James e Esther identificaram o problema como sendo
fisicamente incapazes de ter filhos. Entregaram o seu
problema a Deus e esperaram no que o Senhor faria para
o seu bem. A solução de Deus, neste caso, foi não darlhes um filho, mas torna-los pais espirituais de muitas
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4

crianças, o que se revelou de enorme valor eterno. O
resultado final foi que, mesmo não podendo ter nenhum
filho biológico, os seus corações estavam cheios de louvor
por causa dos muitos filhos, que Deus lhes tinha
permitido trazerem para o Seu Reino.
A sua resposta.

Lição 4
1 c) desejar o que é dos outros.
2 a) servir uns aos outros.
3 d) Do poder de Deus.
4 b) sentimentos de inferioridade.
5 a) dura para sempre.
6 d) não arde em ciúmes.
7 b) exaltar a Cristo.
8 d) colocar o reino de Deus em primeiro lugar e contribuir
com generosidade.
9 c)no seu total compromisso com o Seu reino.
10 a) receber a injustiça como Jesus receberia e confiar que
Deus lhe dará a vitória sobre ela.
11 F
12 F
13 V
14 F
15 F
16 V
17 V
18 V
19 V
20 F
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Lição 5
1 c) de Cristo em relação à Igreja.
2 b) ensinar, disciplinar e amar.
3 a) adultério.
4 d) Os filhos.
5 c) Permanecer como estava aquando da sua conversão.
6 b) Amor e respeito.
7 c) dar o dízimo em primeiro lugar.
8F
9V
10 V
11 F
12 F
13 V
14 V
15 V

Lição 6
1 c) Uma pessoa divorciada.
2 d) os solteiros têm mais possibilidade de dedicar mais tempo
à obra do Senhor, sem confusões.
3 a) aqueles que escolhem dedicar o seu tempo ao reino dos
céus ao invés de se casarem, são uma bênção especial para
a Igreja.
4 b) Saber a vontade de Deus para a sua vida.
5 b) santos.
6 c) desenvolver um caráter cristão maduro e forte.
7 b) Casar-se com um incrédulo.
8 a) divorciada.
9 d) Sujeitar-se inteiramente à vontade de Deus na sua vida.
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10 c) A base da comunhão cristã não é o estatuto social da
pessoa, e sim o fato de que ela pertence a Cristo.
11 (em qualquer ordem) olhar para dentro si e reconhecer que
o Senhor é a sua alegria e força. Reconhecer a sua posição
especial em Cristo. Envolver-se em ajudar os outros.
Gastar mais tempo na leitura da Bíblia, meditação e
oração. Aplicar princípios cristãos na solução de
problemas.

Lição 7
1 b) Honrar a Deus com o seu corpo.
2 b) é solteira e sem envolvimento sexual.
3 c) tanto a procriação quanto a unidade.
4 d) O relacionamento conjugal.
5 c) ajudá-lo a entender que Deus perdoa o pecador que se
arrepende.
6 b) Uma vida pura.
7 a) Isso trará honra a Deus?
8 d) uma dádiva de Deus.
9 a) reciprocidade.
10 a) É contra, princípio da sexualidade divino, que é um
homem e uma mulher.
b) a Bíblia chama-lhe mal.
c) Está sob juízo divino.
11 A sua resposta. Aqui estão algumas respostas possíveis:
a) 1 Coríntios 6:12-13, 19-20, e o capítulo 7
b) 1 Coríntios 7:3- 4; Efésios 5:22- 23º
c) Êxodo 20:13; 1 Coríntios 6 e 7; João 8:11
d) Romanos 1:18- 32; Levítico 18:22- 23; 2 Pedro 2:6-10
e) Mateus 5:6; 1 Coríntios 6:11; Lucas 7:50
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Lição 8
1V
2F
3F
4V
6V
7V
8F
9V
10 V
11 F
12 F
13 V
14 V
15 V
16 Espiritual, físico
17 Pecado
18 Anos ajudar ou chegar a
19 Resolver
20 Perdão
21 Alegria
22 (qualquer um destes) mostrar preocupação; amar; ouvir;
estar disponível; compartilhar tristeza; oferecer ajuda; dar
suporte; dar conforto, esperança e encorajamento.

Lição 9
1 c) alerta-nos para algum problema que precisa de atenção
2 a) Ignoramo-Lo quando Ele nos fala de outras maneiras.
3 d) Ama-nos muito.
4 c) à glória futura.
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5 b) manter a sua fé em Deus e continuar a adorá-Lo.
6 a) Esperança.
7 d) Negociação.
8 b)Depressão.
9 c) Enquanto você ainda está saudável.
10 d) Fingir que eles irão recuperar-se do sofrimento e não
morrerão. (isso é desonesto, no entanto, você pode orar
pela a sua cura e encoraje-os a confiar em Deus para
cuidar deles e ver a resposta e)
11 b) Ele orou pedindo que Deus O livrasse, desde que fosse a
vontade de Deus fazê-lo.
12 a) Isolamento.

Lição 10
1V
2V
3F
4V
5F
6V
7V
8F
9V
10 F
11 V
12 V

