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Respostas para os Auto-Testes 
 
Lição 1 
 
  1. F          2. F          3. F          4. V          5. V          6. V          7. V          8. F          9. V          10. V 
11. V       12. F 
13. a) 2. Propósito da produção de fruto 
      b) 3. Condições para a produção de fruto. 
      c) 1. Maneiras de promover a produção de fruto espiritual.  
14. Carácter cristão  
15. Amor, gozo (alegria), paz, longanimidade (paciência), benignidade (gentileza), bondade,   
      fidelidade, mansidão, temperança (auto-domínio ou auto-controle). 
16. por produzir fruto 
 
Lição 2 
 
  1. b) Amor fraternal (fileo) 
  2. a) O amor agape 
  3. d) numa relação física 
  4. d) Todas as três 
  5. d) “Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu  
          entendimento... amarás o teu próximo como a ti mesmo” 
  6. a) Obediência; amor uns pelos outros. 
  7. d) ajudar qualquer pessoa que Deus traga para as nossas vidas, quer seja amigo, inimigo ou  
          estranho. 
  8. b) vejo a mim mesmo como Jesus me vê, isto é, feito à Sua semelhança. 
  9. c) deve haver um equilíbrio entre o fruto do Espírito e os dons espirituais, para que haja um  
           ministério eficaz. 
10. b) o amor vem em primeiro lugar e depois o serviço cristão. 
11. a) a igreja em Colossos 
12. a) um amor fervoroso é agradecido e dispõe-se ao sacrifício. 
 
Lição 3 
 
  1. a) 1. A alegria humana 
      b) 2. A alegria espiritual  
      c) 2. A alegria espiritual  
      d) 1. A alegria humana 
      e) 2. A alegria espiritual  
      f) 2. A alegria espiritual  
      g) 3. Tanto a alegria humana, como a espiritual 
  2. F          3. V          4. F          5. V          6. V          7. F          8. V          9. V          10. V          11. V 
12. F        13. V 
14. a sua própria resposta. 
 
Lição 4 
 
  1. Respostas a), b), f), h), l), j) são aspectos de paz espiritual. 
  2 . c) Amor e alegria 
  3. b) justiça, paz e alegria 
  4. c) Ser completo, plenitude  
  5. a) O solo 
  6. a) Aqueles que proclamam o evangelho de Cristo devem manifestar a paz 
  7. c) termos a paz interior para nos defender 
  8. b) reconciliarmo-nos com Deus por meio de Jesus Cristo 
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  9. c) os nossos próprios direitos 
10. a) a um rio 
 
Lição 5 
 
  1. a) longanimidade  
      b) auto-domínio  
      e) perseverança 
  2. c) resistência 
  3. a) carácter 
  4. b) quer dar às pessoas uma prolongada oportunidade de se arrependerem e serem salvas 
  5. f) Ele usou todos esses termos para Se descrever a Si mesmo. 
  6. c) Perdoar ao próximo  
  7. V 
  8. V 
  9. F (é desenvolvido em nós pelo Espírito Santo quando nos submetemos à sua direcção.) 
10. F           
11. V 
12. V 
13. F 
14. F (pode aprendê-lo também, na comunhão com os crentes, etc. 
15. V 
 
Lição 6 
 
  1. Qualquer um destes: uma qualidade de pureza, uma disposição graciosa, terno, compaixão,    
      carinhoso, disposto a fazer o bem e justo. 
  2. A prática ou expressão de gentileza, fazendo o que é bom, sendo generoso. 
  3. Tanto como o escravo por amor pode escolher servir o seu mestre toda a vida, também nós os     
      salvos, escolhemos servir Cristo, o nosso Mestre, para toda a vida. Servimo-Lo por actos de  
      gentileza e bondade para com os outros, sendo gentis e fazendo o bem. 
  4. c) serviço 
  5. a) A pureza ou carácter moral 
  6. b) Pode ser ao mesmo tempo, gentil e forte 
  7. c) A Sua misericórdia e graça 
  8. a) a salvação e o serviço cristão 
  9. c) sou um mãos-abertas quando dou, mesmo que isso signifique um sacrifício para mim 
10. d) graça 
11. b) imparcialidade  
12. c) ao arrependimento 
 
Lição 7 
 
  1. b) o amor é comprovado pela fidelidade 
  2. c) guiar um autocarro 
  3. a) a perseverança 
  4. c) fazer um voto e não o cumprir 
  5. b) fé viva 
  6. d) continuar aquilo que começámos 
  7. d) pistis 
  8. b) administra a propriedade de outrem 
  9. a) o modo como investimos aquilo que Deus nos deu 
10. c) ser lançado nas trevas exteriores (inferno) 
11. b) Daniel 
12. d) sermos aquilo que dizemos que somos 
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13. c) a mordomia  
14. b) o fruto da fé 
 
Lição 8 
 
  1. a) o Espírito Santo 
      b) Jesus Cristo 
      c) seguidores de Cristo (crentes) 
  2. Submisso 
  3. se ira, se ira 
  4. orgulhoso ou arrogante  
  5. gentileza 
  6. d) Mansidão e firmeza 
  7. a) consideração pelo próximo  
  8. c) ira no momento certo 
  9. b) a qualquer acto que desonrasse a casa ou o nome de Deus 
10. c) a chuva que prepara o solo para a sementeira 
11. d) tendo um espírito manso e tranquilo 
12. b) a participação no reino de Deus 
 
Lição 9 
 
1. d) Auto disciplina 
2. b) embriaguês e glutonaria 
3. a) das paixões sensuais 
4. c) de se abster de coisas como carne, vinho e casamento 
5. b) eles não devem fazer nada em excesso 
6. a) da língua 
7. a) Deve entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo, sendo sensível aos seus impulsos, para  
    que tenha uma conduta correcta na sua vida. 
8. b) ter uma vida equilibrada, dedicando o tempo necessário a cada uma dessas actividades. 
9. V          10. V          11. F          12. F          13. V          14. F 
 
Lição 10 
 
1. V  2. V 3. F  
4. F (fé em Cristo é o único requisito)     
5. F          6. V          7. V          8. V          9. F          10. V          11. V          12. F 
 


