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A BÍBLIA É: O livro mais vendido, traduzido e lido de todos os tempos e               
também o mais importante que já foi escrito. O termo "Bíblia" é de origem              
grega e significa "livros". 
Traduzida em mais ou menos 2.500 línguas. 
Indestrutível: um livro que tem sido criticado, rasgado, queimado, proibido. Tem           
sido escavado pela arqueologia, que ao invés de negar suas verdades, têm            
cada vez mais confirmado sua veracidade.  
Apesar de perseguido, permanece como o livro mais lido, estudado, amado e            
odiado, assim confirmando as palavras do Senhor que a sua palavra           
permaneceria eternamente. 
 
1) A Bíblia foi inspirada por quem?  
 
II Pedro 1:20 e 21 - "Sabendo primeiramente isto: que nenhuma profecia da             
Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer         
profecia foi dada por vontade humana; entretanto, homens (santos) falaram da           
parte de Deus movidos pelo Espírito Santo."  
II Timóteo 3: 16 e 17 - "Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o                 
ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça; a fim de que             
o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente habilitado para toda boa obra."  
 
a) (    ) Por Deus, ela toda; 
b) (    ) Por homens; 
c) (    ) Por Deus, mas apenas alguns trechos; 
d) (    ) Por povos dominantes sobre povos dominados. 

 
2) A Bíblia é um livro confiável. Por quê? 
 
Lucas 21:33 - Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não              
passarão.  
Mateus 24:35 - O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais              
passarão. 
Isaías 40:8 - Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus                 
permanece eternamente.  
 
a) (    )  Ela é muito antiga; 
b) ( ) Do começo ao fim há uma unidade perfeita. Ela nunca se contradiz, se               

completa; 
c) (    ) Foi escrita por homens inteligentes; 
d) (    ) É o conjunto de muitos livros interessantes. 
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3) Por que é importante ler a Bíblia? 
 
1 Pedro 2:2 - Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite            
espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 
Salmo 119:97 - Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro - e Salmo                 
119:127 - Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o                
ouro puro. 
Oséias 4:6 - Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que              
vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus          
sacerdotes; uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também             
ignorarei seus filhos. 
1 Reis 8:56 - Nem uma só palavra falhou de todas as suas promessas.              
Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia             
prometido. Não ficou sem cumprimento nem uma de todas as boas promessas            
que ele fez por meio do seu servo Moisés. 
 
a) (    ) É o nosso alimento espiritual, a verdadeira comida do nosso espírito; 
b) (    ) Ela é a Palavra viva de Deus; 
c) ( ) Seus ensinamentos, debaixo da liderança do Senhor Jesus Cristo e do             

Espírito Santo, moldam nosso estilo de vida e mostram aquilo que Deus            
requer de nós; 

d) (    ) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
4) Em relação ao seu conteúdo, podemos afirmar que: 
Hebreus 4:12 - A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que                
qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e              
espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos             
do coração.” 
Tito 1:2 - "O Deus que não pode mentir" - fé e conhecimento que se               
fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente             
prometeu antes dos tempos eternos. 
 
a) (    ) Possui textos contraditórios, mas que no final tudo acaba bem; 
b)  (    ) Contém respostas e direção para as nossas vidas; 
c)  (    ) Seus textos são ultrapassados e não se aplicam a nossa realidade; 
d)  (    ) Todas as respostas estão corretas 
 
5) Com base nos textos abaixo, podemos afirmar que: 
 
Jo. 8:32 -  E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.”  

7 



LIFE NOVA VIDA | IBMG 

Tiago 1:22 - Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes,           
enganando-se a si mesmos. 
Deuteronômio 28:1-14 - Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu           
Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes           
dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da               
terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês            
obedecerem ao Senhor, ao seu Deus: Vocês serão abençoados na cidade e            
serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como            
também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus              
rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão            
abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam           
derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um              
caminho, e por sete fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a              
tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na               
terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme              
prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu           
Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que              
vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor              
lhes concederá grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos            
seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus               
antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu              
tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o               
trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma            
tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a              
cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje            
lhes dou e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima,           
nunca por baixo. Não se desviem, nem para a direita nem para a esquerda, de               
qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e            
prestar-lhes culto. 
 
a) (  ) O conhecimento da palavra nos liberta, devemos praticar e não sermos              
somente ouvintes. A obediência resulta em bençãos; 
b) ( ) Que o simples fato de deixar a Bíblia aberta espantará os maus               
espíritos; 
c) (  ) Que devemos ter a Bíblia como amuleto e apenas carregá-la para todos              
os cantos; 
d) (     ) Todas as respostas estão erradas. 
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6) No que diz respeito a Bíblia, qual o significado de Testamento? 
a) (    )  Herança; 
b) (    )  Coisa muita antiga; 
c) (    ) Ato de receber herança; 
d) (    ) Aliança, contrato e pacto. 

 
7) Com base no texto de Ef. 6:17, podemos afirmar que o capacete da             
salvação e a espada do Espírito são: 
 
Efésios 6:17 - Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito,              
que é a palavra de Deus; 
 
a)  (    ) São armas poderosas em Deus para vencermos o maligno nas lutas 
diárias; 
b)  (    ) É um versículo importante; 
c)  (    ) É a Palavra de Deus; 
d)  (    ) Efésios é uma epístola escrita por Paulo. 

 
8) O que nós precisamos para entender a Bíblia? 
 
Salmo 119:18 "Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as           
maravilhas da tua lei." 
a)  (    ) De um pastor ao nosso lado em todo tempo, para nos explicá-la; 
b)  (    ) Não dá pra entender a Bíblia sozinho; 
c)  (    ) Da iluminação do Espírito Santo; 
d)  (    ) Todas estão erradas. 
 
9) Como a Bíblia foi dividida? 
 
a) (    )  71, sendo 40 no Velho Testamento e 31 no Novo Testamento; 
b) (    ) Velho e Novo testamento, Livros, depois Capítulos em números 

grandes e versículos números menores; 
c) (    )  Velho Testamento com Salmos; 
d) (    ) Todas as questões estão corretas. 

 
10) Qual material a Bíblia foi escrita? 
 
a)  (    ) Borracha e papelão; 
b)  (    ) Tecido e púrpura; 
c)  (    ) Pele de animal;  
d)  (    ) Papiro e pergaminho. 
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11) O que é Canon? 
 
a) (    ) Cânon ou Escrituras Canônicas é a coleção completa dos livros 
divinamente inspirados;  
b) (    ) A palavra “cânon” significa vara reta de medir; 
c) ( ) O nome “cânon” descreve bem o catálogo de livros inspirados da Bíblia,              
pois esses livros servem como instrumento ou padrão para que o leitor possa             
“medir”, ou determinar, o que é correto em questões de fé, doutrina e conduta; 
d) (    )  Todas as respostas estão corretas. 

 
     12) O que são livros apócrifos? 

 
a) (    ) São livros que não foram inspirados por Deus, não genuínos; 
b) ( ) São também considerados apócrifos os livros que não fazem parte do             

cânon;  
c) ( ) São uma série de escritos antigos adicionados pela igreja católica em             

concílios feitos durante a idade média;  
d) (    ) Todas as respostas estão corretas. 

 

 
LIÇÃO 01 - CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
QUESTÃO 01 
A BÍBLIA TODA É INSPIRADA POR DEUS. 
INSPIRADA SIGNIFICA, LITERALMENTE, INTRODUZIR NOS PULMÕES,      
COLOCAR DENTRO E FAZER SURGIR. ISTO SIGNIFICA QUE DEUS         
INTRODUZIU A SUA PALAVRA DENTRO DOS ESCRITORES E OS LEVOU A           
ESCREVÊ-LA COM FIDELIDADE TOTAL. 
Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Eles não registraram as suas           
opiniões, mas a vontade de Deus. 
 
QUESTÃO 02 
Um livro harmonioso 
Eles escreveram sobre os assuntos mais controvertidos, em época de paz e de             
guerra. Alguns eram homens cultos e outros homens simples. Entretanto, do           
começo ao fim da Bíblia existe harmonia, uma unidade perfeita. A Bíblia nunca             
se contradiz. Ela trata desde a origem do homem e narra histórias que             
envolvem o passado, o presente e o futuro da humanidade.  
Exemplo dos ambientes: no deserto (Moisés) Êxodo – Deuteronômio, no          
campo (Davi) – Salmos, na cidade, palácio (Salomão) Reis; Crônicas, no exílio            
(Daniel e Ezequiel),  Jesus no deserto, Paulo e Pedro na Prisão...  
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Na sua exatidão. A enorme quantidade de manuscritos que existem provam a            
sua exatidão. Podemos ter absoluta certeza quanto ao seu conteúdo. João           
10:35. Diz a palavra de Deus não falha. 
Nos seus ensinos. O N. T. completa o V. T.. Os seus ensinos são precisos e                
exatos. Tudo o que o V. T. disse sobre Jesus, por exemplo, cumpriu-se no N.T. 
Nos seus relatórios históricos. A arqueologia e a história comprovam sua           
veracidade. 
A palavra do Senhor permanecerá para sempre. 

 
QUESTÃO 03 
Assim como a vida física requer ar, alimento, descanso e exercício, a vida             
espiritual tem os seus requisitos para poder crescer e desenvolver-se. Ninguém           
pensa em passar uma semana, nem mesmo um dia sem alimento físico. Ele é              
necessário para a vida física. Sem alimento a pessoa naturalmente enfraquece           
e pode acabar enferma. Falta de alimento espiritual produz os mesmos           
resultados em nossa vida espiritual. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, a             
verdadeira comida do espírito. E como os cuidados com a alimentação física            
também temos que ter alguns cuidados para uma boa alimentação espiritual. 
 
QUESTÃO 04 
Ela é a palavra de Deus, e seguindo os seus ensinamentos, debaixo da             
liderança do Senhor Jesus e do Espírito Santo, estaremos nos moldando ao            
estilo de vida que Deus requer de nós, pois ela registra a vontade de Deus.                
Ela é mais atual do que o jornal de hoje, pois trata dos assuntos do homem no                 
século atual. A Bíblia foi inspirada por Deus e contém respostas e direção para              
as nossas vidas. 
Muitos enxergam a Bíblia como um livro de regras e proibições e por isso a               
evitam. Infelizmente, agindo assim, acabam desconhecendo o grande amor do          
Pai expresso nas Escrituras, pois na própria Bíblia aprendemos o amor de            
Deus. 
 
QUESTÃO 06 
A palavra Testamento (em hebraico “berith”), significa aliança, contrato, pacto.  
Antigo Testamento: Registra a antiga aliança que Deus fez com o seu povo             
no monte Sinai. É composto por um conjunto de livros da Sagrada Escritura,             
com os acontecimentos anteriores ao nascimento de Jesus.  
Novo Testamento: É o conjunto dos livros da Bíblia com os acontecimentos            
posteriores ao nascimento de Jesus.  
E registra a nova aliança que Jesus fez por intermédio de seu sangue. 
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QUESTÃO 07 

A salvação dada por Jesus Cristo é a maior bênção que um cristão pode ter. É              
a esperança dada por Deus que nos liberta da condenação do pecado e nos dá               
a vida eterna com ELE. Saber disso faz toda a diferença. 

Pessoas que não são salvas vivem sem esperança, sem saber o que será do              
amanhã, sem viver uma vida que agrada a Deus. Ou seja, andam totalmente             
nas mãos do inimigo, que as destruirá!  

O capacete da salvação protege a nossa mente de todo vento de doutrina,             
de dúvidas e medos lançados por Satanás. Encher a mente da palavra nos             
ajuda a ter pensamentos saudáveis. E assim conseguiremos resistir aos          
ataques do inimigo na nossa mente. 

 A espada, simboliza a Palavra de Deus. Na batalha espiritual, a espada é            
uma arma poderosa de ataque. O crente sem a espada do Espírito está             
incompleto. É como um soldado em plena guerra desarmado, incapaz de           
afugentar o inimigo. Com a palavra, vencemos todas as tentações que o            
maligno coloca diante de nós.  

No deserto, satanás usou da palavra para tentar Jesus. Com a Palavra, Jesus             
o expulsou de sua presença. 
Por isso você deve afiar a sua espada. Deve estudá-la ao máximo. Deve             
aprender a manuseá-la com habilidade.  

O pregador Charles Spurgeon disse: “A Bíblia que está caindo aos pedaços         
geralmente pertence a alguém que não está”. Desse modo, a melhor forma de             
tratar a sua Bíblia é desgastá-la, usando-a muito. Quanto mais você a pratica,             
mais forte você será. 

QUESTÃO 08 

Para entendermos a Bíblia, precisamos da iluminação do Espírito Santo.          
Iluminação é a luz interior, a percepção espiritual que recebemos para           
entender a revelação de Deus. 

Portanto, antes de ler a Bíblia você pode orar como Davi fez. 
 
QUESTÃO 09 
Para facilitar sua leitura e consulta, cada livro da Bíblia foi dividido em capítulos              
que são identificados por números grandes. Cada capítulo, por sua vez, é            
dividido em versículos, identificados por números pequenos. Os versículos são          
pequenas porções dos capítulos. Veja Gênesis 1:2 – significa: livro de Gênesis,            
capítulo um, versículo dois. 
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QUESTÃO 10 
Os materiais de escrita foram papiro, com planta aquática, e pergaminho, feito            
com pele de animal. 
Os formatos primitivos da Bíblia foram o rolo, usando papiro ou pergaminho e             
era preso a dois cabos de madeira; e o códice – formato de livro de grandes                
proporções. 
Os tipos de escrita primitiva da Bíblia: tudo era copiado pelos escribas de modo              
lento e oneroso. 

 
QUESTÃO 11 
Cânon ou Escrituras Canônicas é a coleção completa dos livros divinamente           
inspirados. Cânon é uma palavra grega, que significa literalmente ‘’vara reta de            
medir’’, assim como uma régua de carpinteiro. 
“Levou-me, pois, para lá; e eis um homem cuja aparência era como a do              
bronze, tendo na mão um cordel de linho e uma cana de medir; e ele estava                
em pé na porta.” Ezequiel 40:3 
No sentido religioso, Cânon não significa aquilo que mede, mas que serve de             
norma, regra. 
O texto deve refletir a fé vivenciada, deve ser coerente com a Torah ou com               
algum texto já autorizado, a ancestralidade dos personagens ou do tema           
narrado e o limite cronológico, respeitados. 

 
QUESTÃO 12 
Os livros apócrifos da Bíblia são uma série de escritos antigos adicionados pela             
igreja católica em concílios feitos durante a idade média, e entre eles estão:             
livro de Tobias, livros de Macabeus I e II, Eclesiástico, Sabedoria, Judite,            
Baruc, além de 2 capítulos inseridos nos livros de Ester e Daniel, foram             
rejeitados pelos protestantes porque contêm detalhes desconexos com outras         
partes das escrituras.  
Livros Apócrifos (Não-Canônicos) 
O nome significa “escondido” ou “oculto” e são os livros presentes em algumas             
versões. Eles causaram muitas controvérsias durante a formação do cânon,          
exatamente por causa dos questionamentos que a igreja levantava sobre sua           
inspiração divina. 
Os apócrifos foram escritos entre Malaquias e Mateus, isto é, entre o AT e o               
NT, numa época que cessara por completo a revelação divina (só isto basta             
para tirar-lhes qualquer pretensão de canonicidade). 
Além do mais, Flávio Josefo, historiador judeu, rejeitou-os totalmente; nunca         
foram reconhecidos pelos judeus como parte do cânon hebraico; jamais foram           
citados por Jesus, e nem foram reconhecidos pela Igreja primitiva. 
Enquanto a Bíblia protestante aceita os 66 livros como inspirados, a Bíblia            
Católica incluiu mais 7 livros e 4 acréscimos na sua lista de canônicos. 
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AULA 02 - BEM-VINDO À SUA NOVA VIDA 

 

1) Qual é a verdadeira situação do homem?  

Romanos 3:23 - “…pois todos pecaram e estão destituídos da glória de            
Deus." 

a) (    ) Que ele é pecador, mas não necessita de salvação; 

b) (    ) Que todo homem é filho de Deus; 

c) (    ) Que ele é pecador e necessita da salvação de Deus. 

  

2) Qual é a consequência para o homem se ele continuar vivendo assim?  

Romanos 6:23 - Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de                
Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 

a) (    ) Apenas a morte física; 

b) (    ) Terá que reencarnar para alcançar a salvação de Deus; 

c) (    )  Herdará a morte eterna (separação definitiva de Deus). 

 

3) Sabendo de tudo isso, o que Deus fez pelo mundo?  

João 3:16 - Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito,               
para que todo o que nEle crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 

João 10:10-14 - O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir; eu vim               
para que tenham vida e a tenham em abundância.    
Eu sou o bom pastor; o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é                  
mercenário, e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa               
as ovelhas e foge; e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge              
porque é mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor;               
conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. 

a) (   ) Encheu-se de ódio e resolveu se vingar do homem; 

b) (   ) Amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho; 

c) (   ) Tentou consolar o homem. 
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4) Como Deus provou que ama o homem?  

Romanos 5:8 - Mas Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em             
nosso favor quando ainda éramos pecadores.  

João 15:13 - Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida                
pelos seus amigos. 

Efésios 5:2 - andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a               
si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.    

a) (   ) Apenas falando que nos ama; 

b) ( ) Dando seu filho Jesus Cristo para morrer por nós quando nós éramos              
ainda pecadores; 

c) (   ) Dando ao homem um mundo lindo para se viver. 

 

5) O que você, pelo seu próprio esforço, poderia oferecer a Deus pela sua             
salvação?  

Efésios 2:8 e 9 - Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não                  
vem de vocês, é dom de Deus; não por obras, para que ninguém se glorie. 

Tito 3:4-7 - Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador e o               
seu amor para com os homens, não em virtude de obras de justiça que nós               
houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o           
lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo,   que ele derramou           
abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador;   para que,          
sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a          
esperança da vida eterna.  

a) (   ) Nada posso fazer de mim mesmo pois a salvação é um dom (presente); 

b) ( ) Cumprir toda lei de Moisés, inclusive os 10 mandamentos, porque Deus             
garante a salvação através do cumprimento da lei; 

c) ( ) Ajudar aos pobres, pois o Senhor concede, através disso, minha entrada             
no céu. 

6) Leia Marcos 16:15. Todos nós somos filhos de Deus? 

Marcos 16:15- 16 - E disse-lhes: “Vão pelo mundo todo e preguem o             
evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem              
não crer será condenado. 
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a) (    ) Sim, já nascemos assim; 

b) (    ) Não, somos criaturas de Deus; 

c) (    ) Não, somos anjos de Deus. 

 

7) Como nos tornamos filhos de Deus?  

João 1:12 - Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome,              
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. 

Rm. 8:16-17 - O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos            
filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros; herdeiros de Deus e             
co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para           
que também participemos da sua glória.  

João 3:18 - Quem crê nele não é julgado; mas quem não crê, já está julgado;                
porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.  

João 3:36- Quem crê no Filho tem a vida eterna; quem se mantém rebelde              
contra o filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.  

a) ( ) Pela fé em Jesus Cristo quando o recebemos e o confessamos como              
nosso Senhor e Salvador; 

b) (    ) Através dos nossos próprios esforços; 

c) (    ) Vivendo na dependência de um(a) irmão(ã) muito abençoado(a). 

 

8) Para ser salvo, o que você precisa fazer?  

Romanos 10:9 - Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer                
em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. 

a) (    )  Acreditar que Jesus existe; 

b) ( ) Declarar com a boca e o coração que Jesus é o Senhor e salvador da                 
minha vida; 

c) (    ) Tratar bem as pessoas e fazer boas obras. 
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9) Os “santos” podem ser mediadores entre nós e Deus? Por quê? 

I Timóteo 2:5 - Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os                 
homens: o homem Cristo Jesus... 

a) (    ) Sim, porque foram pessoas que fizeram história na terra para Deus; 

b) (    ) Não, porque só existe um mediador (ponte) entre Deus e o homem: 
Jesus Cristo; 

c) (    ) Não, porque a salvação depende inteiramente dos nossos esforços 
próprios. 

 

10) Qual era a nossa condição antes de receber a Jesus como Senhor? 

João 8:34 e 44 - Jesus respondeu: "Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive              
pecando é escravo do pecado [...] Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e               
querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se              
apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria              
língua, pois é mentiroso e pai da mentira." 

a) (    ) Filhos de Deus, apesar de estarmos rebeldes à sua Palavra; 

b) (    ) Filhos de Deus e do pecado ao mesmo tempo; 

c) (    ) Pecadores, filhos do diabo e escravos do pecado. 

 

11) O que acontece quando recebemos a Jesus como nosso Senhor?  

1 Coríntios 6:17-20 - Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele.                
Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete,           
fora do corpo os comete; mas quem peca sexualmente, peca contra o seu             
próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito              
Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são                
de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a            
Deus com o corpo de vocês. 

a) (    ) Nos tornamos santuários (morada, casa, templo) do Espírito Santo e 
filhos de Deus; 

b) (    ) Nos tornamos apenas santuários do Espírito Santo; 

c) (    ) Nos tornamos adoradores de Deus, mas não filhos de Deus. 
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12) Como Jesus pode se tornar Senhor da nossa vida? 

Lucas 6:46 - Por que vocês me chamam ‘Senhor, Senhor’ e não fazem o que               
eu digo? 

Lucas 9:23- Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se           
a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. 

a) (    ) Se buscarmos fazer sempre a Sua vontade; 

b) (    ) Se simplesmente formos à igreja toda semana; 

c) (    ) Se ajudarmos a outras pessoas quando tivermos vontade. 

 

13) Por que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e também           
perdoar quem nos ofendeu?  

Lucas 5:32 - eu não vim chamar justos, mas pecadores, ao arrependimento.    

Lucas 15:7 - Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador              
que se arrepende, do que por noventa e nove justos que não necessitam de              
arrependimento.    

Mateus 6:14-15 - Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai celestial              
também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial             
não lhes perdoará as ofensas". 

a) (    ) Para sermos perdoados e alcançarmos misericórdia; 

b) (    ) Para sermos humilhados diante das pessoas; 

c) (    ) Para mostrarmos que somos bons. 

 

14) O que devo fazer para cumprir a vontade de Deus e prosperar na vida?  

Josué 1:7-8 - Somente seja forte e muito corajoso! Tenha o cuidado de             
obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou; não se desvie dela,                
nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por              
onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste Livro da Lei e de                
meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que               
nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será            
bem-sucedido. 
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a) ( ) Meditar constantemente em livros de psicologia e praticar o que foi             
aprendido neles; 

b) (    ) Ir sempre a igreja e pagar promessas; 

c) (    ) Meditar na Bíblia de dia e de noite, colocando em prática tudo o que 
nela está escrito. Confessar e abandonar o pecado. 

15) Como podemos permanecer firmes e vencer as tempestades da vida?  

Mateus 7:24-27 - Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as             
pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a            
rocha; 
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela             
casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 
E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao             
homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia; 
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela             
casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 

a)  (    ) Vivendo através da fé e das orações de um filho de Deus; 

b)  (    ) Dependendo de pessoas sábias; 

c)  (    ) Colocando em prática a Palavra de Deus no nosso dia-a-dia. 

16) Tem algum valor sermos somente ouvintes as Palavra de Deus?  

Tiago 1:22-25 - E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes,            
enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não             
cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto            
natural; 
Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. 

a) (    ) Sim, pois já é o suficiente; 

b) (    ) Não, mas devemos praticá-la às vezes; 

c) (    ) Não. Temos que ser operosos praticantes da Palavra do Senhor. 

17) Qual é a prática de alguém que ama a Jesus de verdade? 

João 14:21 - Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que               
me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei                
e me revelarei a ele. 
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a) (   ) Guarda os mandamento de Deus;  

b) (   ) Confia na prática das boas obras; 

c) (   ) Vai a igreja todos os domingos. 

 

18) Cite uma das principais maneiras de aumentarmos nossa fé em Jesus.  

Romanos 10:17 - Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a             
mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. 

a) (   ) Pensando positivamente em todos os momentos; 

b) (   ) Lendo bons livros de psicologia; 

c) (   ) Ouvindo e estudando a Palavra de Deus. 

CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES - LIÇÃO 2 
QUESTÃO 05 
Não há nada que podemos fazer do nosso próprio esforço para sermos salvos. 

Ninguém pode ser salvo somente por fazer boas obras. A salvação é um             
presente de Deus completamente gratuito, recebido pela fé, e não através dos            
nossos esforços.  

Ninguém será justificado ou perdoado por obedecer qualquer lei. 

QUESTÃO 06  
Nascemos como criaturas de Deus e não como seus filhos. Para nos tornarmos             
seus filhos, precisamos receber e confessar a Jesus como Senhor e Salvador. 

QUESTÃO 13 
O arrependimento envolve vários passos: 

1. Reconhecer o seu pecado. 

2. Sentir tristeza pelo seu pecado, mas uma tristeza segundo Deus, produzida           
pela convicção do Espírito Santo. (II Coríntios 7:9-10). 

3. Virar as costas para o pecado e decidir de todo o coração abandoná-lo. 

4.  Fazer restituição quando for necessário (Lucas 19:8).  

Quem perdoa será perdoado e achará misericórdia. 
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AULA 03 - SEGREDOS DE UM VENCEDOR 

Você quer ser um vencedor? Ser um vencedor significa ser alguém que            
conseguiu superar, atravessar e sobreviver às dificuldades da vida. A partir do            
momento que entregou a sua vida à Jesus, você passa a ter acesso a alguns               
segredos que serão essenciais para se tornar um vencedor. 

 

SEGREDO 1- ORAÇÃO 

 

1)  O que é oração? 

Mateus 6:7 - Jesus disse no Sermão do Monte: "E, orando, não useis de vãs               
repetições, como os gentios; porque presumem que pelo seu muito falar serão            
ouvidos. 

Isaías 29:13, Deus diz: "Visto que este povo se aproxima de mim e com a sua                
boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim... " 

a) (    ) uma reza; 

b) (    ) falar sozinho; 

c) (    ) diálogo,  comunhão contínua com Deus. 

 

2) Relacione a coluna da esquerda com a da direita. Como devemos orar? 

João 14:13-14 - E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai                 
seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei”. 

1 João 5:14 - Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus: se                
pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. 

Mateus 21:22 - E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. 

Tiago 1:6 - Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é              
semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 

Romanos 8:26-27 - Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,             
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com             
gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do            
Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de             
Deus. 
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a) João 14:13-14 
  
b) 1 João 5:14  
  
c) Mateus 21:22 e Tiago 1:6 
 
 
d) Romanos 8:26-27 

( ) Com a ajuda do      
Espírito Santo; 
( ) Com fé, crendo sem      
duvidar; 
( ) Em harmonia com a      
Palavra de Deus, pois a     
vontade Dele está nela; 
(         ) Em nome de Jesus. 

 

3) Quando minha oração não é respondida? 

Tiago 4:2-3 - Vocês cobiçam coisas, e não as têm; matam e invejam, mas não                
conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não              
têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por           
motivos errados, para gastar em seus prazeres. 

a) (    ) Quando não falo com Deus; 

b) (    ) Se peço bençãos só para aparecer para as pessoas; 

c) (    ) Todas as questões estão erradas. 

 

4) O  que é oração intercessória? 

Samuel 12:23 - “Quanto a mim, longe de mim que eu peque           
contra o SENHOR, deixando de orar por vós...”  

1 Timóteo 2:1-4 - Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações,             
intercessões e ação de graças por todos os homens; pelos reis e por todos os               
que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica,           
com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso              
Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao            
conhecimento da verdade. Jesus Cristo está assentado à direita de Deus e            
intercede por nós. O Espírito Santo, nosso amigo, também intercede por nós            
segundo a vontade de Deus. Portanto, é da vontade de Deus que você             
também seja um intercessor por muitas pessoas. 

Romanos 8:27 - E aquele que sonda os corações conhece a intenção do             
Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de             
Deus. 
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a) (   ) É aquela que eu faço a meu favor;  

b) (   ) É a oração feita por nós, a Deus, em favor de outras pessoas; 

c) (   ) É orar só pela minha família. 

 

SEGREDO 2 -  SABER QUE VOCÊ TEM UM INIMIGO 

 

5) Leia e responda. Como o diabo se apresenta? 

Ezequiel 28:11-19 - Esta palavra do Senhor veio a mim: 

"Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: ‘Assim               
diz o Soberano Senhor: " ‘Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria              
e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus; todas as pedras               
preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira,            
carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro; tudo            
foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um              
querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte            
santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável            
em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade               
em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e             
pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o                 
expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração           
tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua            
sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra; fiz de você                
um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu              
comércio desonesto você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você             
um fogo, que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos                 
os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram           
chocadas ao vê-la; chegou o seu terrível fim, você não mais existirá’ ". 

a) (    ) Apresenta-se como anjo de Luz (da forma mais atraente possível); 

b) (    ) Apresenta-se como um homem, possuindo chifres, sobrancelhas e um 
garfo tridente na mão; 

c) (    ) Apresenta-se na forma de um bicho horroroso como um dragão. 
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6) Leia os textos e relacione a coluna da esquerda com a da direita: 

João 8:44 – "Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o               
desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade,              
pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é              
mentiroso e pai da mentira. 

Mateus 4:1 – Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado              
pelo diabo. 

 

2 Coríntios 4:3-4 – Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que              
estão perecendo é que está encoberto. O deus desta era cegou o            
entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória             
de Cristo, que é a imagem de Deus. 

Apocalipse 12:10 – Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: "Agora veio a               
salvação, o poder e o Reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois                
foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso              
Deus, dia e noite. 

1 Timóteo 4:1 – O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns             
abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 

João 10:10 - O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir; eu vim para               
que tenham vida, e a tenham plenamente. 

a) João 8:44 
b) Mateus 4:1 
c) II Coríntios 4:3-4 
d) Apocalipse 12:10 
e) I Timóteo 4:1 
f) João 10:10 

(   ) Ladrão, destruidor e assassino 
(   ) Enganador 
(   ) Acusador 
(   ) Mentiroso e pai da mentira 
(   ) Tentador 
( ) Cega o entendimento dos      
incrédulos 

 

7) Como podemos vencer Satanás?  

Tiago 4:7 - Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de              
vocês. 

1 Pedro 5:7-10 - Da mesma forma jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam             
todos humildes uns para com os outros, porque "Deus se opõe aos orgulhosos,             
mas concede graça aos humildes". Portanto, humilhem-se debaixo da         
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poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre              
ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e              
vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e              
procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé,          
sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos              
mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua              
glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de            
tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes             
alicerces. 

a) (    ) Através da nossa própria sabedoria; 

b) (    ) Através de um treinamento diário de concentração e pensamento 
positivo das filosofias orientais; 

c) (    ) Obedecendo a Deus, resistindo ao diabo e vigiando. 

8) Jesus nos deu poder para expulsar demônios. O que precisamos fazer            
para que isso aconteça?  

Marcos 16:17 - Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome            
expulsarão demônios; falarão novas línguas; 

Efésios 6:11-13 - Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes             
contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra               
os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas,           
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda             
a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer             
inabaláveis, depois de terem feito tudo. 

a) (    ) Usar crucifixos e deixar a Bíblia aberta em casa. 

b) (    ) Ignorar que o diabo existe; 

c) (    ) Pertencer a Cristo, e expulsá-los em nome de Jesus. 

 

SEGREDO 3  -  RESPEITAR AS AUTORIDADES ESPIRITUAIS 

9)  Quais autoridades foram instituídas por Deus?  

Romanos 13:1-7 - Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais,         
pois não há autoridade que não venha de Deus; as autoridades que existem             
foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a           
autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim             
procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não          
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devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre               
do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de               
Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não                
porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir              
quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às           
autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas           
também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam            
imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a            
esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido: Se imposto, imposto; se               
tributo, tributo; se temor, temor; se honra, honra. 

a) (    ) Pastores e líderes na igreja; 

b) (    ) Os pais; 

c) (    ) Os poderes legislativo, executivo, e judiciário; 

d) (    ) Todas as alternativas anteriores. 

10)  Devemos respeitar os nossos pastores e líderes?  

Hebreus 13:17 - Obedecei a vossos pastores, e sujeitai-vos a eles; porque            
velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas; para que o               
façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 
 
II Crônicas 20:20 - Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros; crede 
nos seus profetas e prosperareis. 

 
a) (    ) Sim, quando concordarmos com eles; 

b) (    ) Não. Eles são filhos de Deus como eu e todos temos direitos iguais; 

c) ( ) Sim. Pois eles cuidam de mim diante de Deus e quando sou fiel a eles,                  
atraio a  benção de Deus para a minha vida. 

11) Existe limite para a submissão às autoridades? 

Atos 4:19-20 - Mas Pedro e João responderam: "Julguem os senhores           
mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus.               
Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos". 

Atos 5:29 - Pedro e os outros apóstolos responderam: "É preciso obedecer            
antes a Deus do que aos homens! 

a) (     )  Não, tenho que ser  obediente em absolutamente tudo; 

b) (     )  Sim, até onde eu concordar;  

c) ( ) Sim, desde que elas me peçam para pecar contra Deus e vá contra               
princípios estabelecidos em sua Palavra. 
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12) Quais são os resultados da submissão?  

Provérbios 28:20 - O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta           
enriquecer-se depressa não ficará sem castigo 

Colossenses 3:22-25 - Escravos, obedecei em tudo a vossos senhores          
terrenos, não servindo apenas quando supervisionados, como quem age         
somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de          
coração, por causa do vosso temor ao Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei-o             
de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de             
que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que              
estais servindo! Pois quem agir de forma injusta receberá o devido pagamento           
da injustiça cometida; e nisto não há exceção para pessoa alguma. 

a) (    ) Nenhum. Não há recompensa para quem é submisso; 

b) (    ) Só verei os resultados na eternidade; 

c) (    ) Proteção espiritual, segurança em decisões, etc. 
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AULA 04 - CAMINHO DA PROSPERIDADE E BATISMO NAS ÁGUAS 

 

CAMINHO DA PROSPERIDADE 

 

1)  O que é dízimo? 

Malaquias 3:10-11 - Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que             
haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos            
Exércitos, "e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre              
vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. "Então todas as nações            
os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa", diz o Senhor             
dos Exércitos. 

a) (    ) A metade de tudo que ganho; 
b) (    ) A décima parte de tudo que ganho; 
c) (    ) Qualquer quantia. 

     2)  De quem é o dízimo? 

Levítico 27:30 - Também todas as dízimas do campo, da semente do campo,             
do fruto das árvores, são do Senhor; santas são ao Senhor. 

I Crônicas 29:11-14 - Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e                
a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o                  
reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. 

Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e                 
poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. 

Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. 

Porque quem sou eu, e quem é o meu povo para que pudéssemos dar              
voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que              
vem das tuas mãos. 

a) (    ) Meu. Afinal eu que trabalhei para ganhar; 
b) (    ) Da minha família; 
c) (    )  Do Senhor Deus, a Ele pertencem todas as coisas. 

3) Para que o dízimo foi instituído? 

Malaquias 3: 10-11 - Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que              
haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova", diz o Senhor dos            
Exércitos, "e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre              
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vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. 

1 Coríntios 9:11-14 - Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito             
que de vós recolhamos as carnais? 

Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente,             
nós? Mas nós não usamos deste direito; antes suportamos tudo, para não            
pormos impedimento algum ao evangelho de Cristo. 

Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do                
templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? 

Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam            
do evangelho. 

a) (    ) Para a manutenção da casa de Deus; 
b) (    ) Para que os pastores fiquem ricos; 
c) (    ) Para se fazer assistência social. 

4) Quem instituiu os dízimos?  

Malaquias 3:10-11 - “Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que             
haja alimento em minha casa. “ 

a) (    ) Os pastores e líderes da igreja primitiva; 
b) (    ) O Deus Altíssimo; 
c) (    ) Não foram os pastores, mas os tesoureiros da igreja primitiva. 

 

5) Como o homem pode roubar a Deus? 

Malaquias 3:7-8 - "Desde o tempo dos seus antepassados vocês se desviaram            
dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para              
vocês", diz o Senhor dos Exércitos. "Mas vocês perguntam: ‘Como voltaremos?           
’ "Pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E             
ainda perguntam: ‘Como é que te roubamos? ’ Nos dízimos e nas ofertas. 

a) (    ) Levando para casa as coisas da igreja; 
b) (    ) Não há possibilidade de roubar a Deus; 
c) (    ) Quando não se devolve na igreja o dízimo e a oferta do que ganha 

mensalmente. 
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6) O que acontece quando somos desonestos e roubamos a Deus nesta            
área? 

Malaquias 3:9 - Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me            
roubando; a nação toda está me roubando. 

Ageu 1:4-6 - Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os             
vossos caminhos. Semeais muito, e recolheis pouco; comeis, porém não vos           
fartais; bebeis, porém não vos saciais; vestis-vos, porém ninguém se aquece; e            
o que recebe salário, recebe-o num saco furado. 

Ageu 1:9-11 Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco; e esse pouco,               
quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa?             
disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta,             
enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. 

Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. 

E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o                   
mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz; como também sobre os                
homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. 

a) (    ) Esta afirmação é incorreta pois Deus não pode ser roubado; 
b) (    ) Com maldição somos amaldiçoados; 
c) (    ) Não acontece nada, pois Deus não repreende esse tipo de atitude. 

 

     7) Cite três promessas que Deus faz a quem entrega os dízimos: 

Malaquias 3:10-12 - “Ponham-me à prova", diz o Senhor dos Exércitos, "e            
vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas              
bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas           
colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto", diz o Senhor              
dos Exércitos. "Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de             
vocês será maravilhosa", diz o Senhor dos Exércitos. 

a) (    ) Abrir-nos as janelas do céu, derramar sobre nós bênçãos sem 
medidas, e repreender o devorador; 

b) (    ) Abrir-nos as janelas do céu uma vez por ano, derramar sobre nós 
bênçãos sem medidas e  repreender o devorador de vez em quando; 

c) (    ) Abri-nos as janelas do céu uma vez por mês, derramar sobre nós 
bênçãos só em uma área de nossas vidas e  repreender o devorador uma 
vez por dia. 
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8) Qual deve ser a posição do crente em relação aos bens materiais?  

Salmo 24:1 - Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que                   
nele vivem. 

a) (    ) O que eu ganho é meu mesmo (afinal, sou eu quem trabalha); 
b) ( ) Todas as coisas pertencem a Deus: meu salário, minha vida, por isso              

Deus pode usar tudo como quiser; 
c) (    ) Metade é de Deus e o resto é meu. 

 

9) Qual a opinião de Jesus a respeito da entrega dos dízimos?  

Mateus 23:23 - Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o               
dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos             
mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem             
praticar estas coisas, sem omitir aquelas. 

a) (    ) Jesus não teceu nenhum comentário a esse respeito; 
b) (    ) Devemos entregar quando pudermos; 
c) (    ) Devemos entregá-los fielmente, sem nos esquecer de guardar a 

justiça, a misericórdia e a fé. 

10) Quais os resultados quando eu tenho generosidade em dizimar e           
ofertar? 

2 Coríntios 9:6-8 - Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá           
pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um            
dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação,            
pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes               
seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o              
tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. 

Provérbios 3:9-10 - Honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira              
parte de todos os teus ganhos; E se encherão os teus celeiros, e transbordarão              
de vinho os teus lagares. 
 

a) (    ) A Bíblia não me garante nenhum benefício; 
b) (    ) Cresço em boas obras apenas; 
c) ( ) Colho com abundância e cresço em boas obras, honrando ao Senhor             

os meus celeiros se encherão. 
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 O BATISMO NAS ÁGUAS 

 

11) Qual o significado simbólico do batismo?  

Colossenses 2:12 - Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele           
no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus              
que o ressuscitou dentre os mortos. 

a) (    ) É apenas um testemunho de que me tornei membro da igreja; 
b) (    ) É um ritual que toda igreja tem e por isso me submeto a ele; 
c) ( ) Significa que, assim como morri com Cristo ao aceitar Sua morte em              

meu lugar, pelo batismo sou sepultado juntamente com Ele. Quando saio           
da água isso simboliza a minha ressurreição. Morri para a vida velha, e             
agora tenho uma vida inteira diferente. 

 

12) Do ponto de vista bíblico, quem pode batizar-se?  

Atos 2:38 - Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja            
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e            
receberão o dom do Espírito Santo. 

Marcos 16:16 - Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será               
condenado. 

a) (    ) Qualquer pessoa que quiser; 
b) ( ) Apenas aqueles que crêem em Jesus, depois de haverem se            

arrependido de seus pecados; 
c) (    ) Só as crianças. 

 

13) Leia Romanos 14:12. Seria certo batizar uma criancinha? 

Romanos 14:12 - Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a              
Deus. 

Atos 2:38 - Pedro respondeu: "Arrependam-se, e cada um de vocês seja            
batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e            
receberão o dom do Espírito Santo. 

a) (    ) Sim. Pois ela possui um coração puro; 
b) (    ) Sim. Pois ela já pode saber muito bem o significado do batismo; 
c) (    ) Não. Pois ela ainda não sabe discernir entre o certo e o errado e 

também ainda não tem a capacidade de fazer escolhas. 
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14) O cristão genuíno reconhece a Jesus como Senhor de sua vida. Ele             
deve batizar-se porque? 

Mateus 28:19 – Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,            
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 

    a) (   ) Deseja obedecer ao mandamento de Jesus; 

    b) (   )  A igreja exige; 

    c) (   ) Sem o batismo não podemos ser salvos. 

 15) Qual a forma de batismo usada na época dos apóstolos?  

Atos 8:36-39 - Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia            
água. O eunuco disse: "Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado?              
"Disse Filipe: "Você pode, se crê de todo o coração". O eunuco respondeu:             
"Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus”. Assim, deu ordem para parar a               
carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou.             
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente.           
O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. 

Mateus 3:16 - Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento             
os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e               
pousando sobre ele. 

a) (   ) Aspersão - umas gotas d'água aspergidas sobre a cabeça; 
b) (   ) Derramamento - um pote d'água derramado sobre a pessoa; 
c) (   ) Imersão - todo o corpo colocado sob a água. 

 

16) Jesus serve de modelo para nós. Ele foi batizado quando criança ou              
adulto? 

Lucas 3:21-23 - E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo             
batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu; E o Espírito Santo desceu              
sobre ele em forma corpórea, como pomba; e ouviu-se uma voz do céu, que              
dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus               
começava a ser  de quase trinta  anos... 
 
a) (   ) Criança, de um ano; 

b) (   ) Bebê, de seis meses; 

c) (   ) Adulto com 30 anos. 
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AULA 05 - VALORES DA FAMÍLIA DE DEUS 

Agora que você depositou sua fé em Jesus, você faz parte do corpo de Cristo,               
juntamente comigo e com todas as demais pessoas que creêm nEle. Dentro            
deste corpo, você foi inserido em uma família, a Família Ministério da Graça. E              
queremos ser conhecidos como A Igreja do Amor, da Família e do Avivamento. 

1) Jesus é o cabeça da igreja. Quem faz parte do corpo de Cristo?  

Efésios 1:22-23 - Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o              
designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a                
plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer           
circunstância. 

1 Coríntios 12:27 - Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês,                
individualmente, é membro desse corpo. 

a) (    ) Todos os homens, afinal todos são criados por Ele; 
b) (    ) Somente os membros da nossa igreja; 
c) (    ) Eu e todos os crentes em Cristo. 

2) Por que a unidade na igreja é importante?  

 

Mateus 18:18-19 - “Digo-lhes a verdade: Tudo o que vocês ligarem na terra             
terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido               
desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na             
terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu              
Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali                
eu estou no meio deles". 

João 17:20-21 - "Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por             
aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos             
sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam                
em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.  

Efésios 4:1-3 - Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é              
digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e            
mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,         
Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. 

a) (    ) Porque assim vemos orações respondidas; 

b) (    ) É a vontade de Deus; 

c) (    ) Todas as alternativas estão corretas. 
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3)  É importante frequentarmos a igreja?  

Efésios. 4.16 - Do qual todo o corpo, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de               
todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do              
corpo, para sua edificação em amor. 

Hebreus 10:25 - Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume            
de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês           
vêem que se aproxima o Dia. 

a) (    ) Não. Porque eu posso ser crente em casa; 
b) (    ) Sim. Porque lá adoramos a Deus e ajudamos uns aos outros; 
c) (    ) Não. Porque não posso dividir a minha fé com ninguém. 

 

CEIA DO SENHOR  

 

4) Na última ceia, Jesus partiu o pão e deu para seus discípulos, como              
um símbolo de que? 

1 Coríntios 11:23-24 - Porque eu recebi do Senhor o que também vos              
ensinei: que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão; 
E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei; isto é o meu corpo que é                 
partido por vós; fazei isto em memória de mim. 

 
a)  (    ) De comunhão entre amigos; 

b) (    ) Da entrega da sua vida para a nossa salvação; 

c) (    ) De despedida. 

 

5) Quando participamos da santa ceia, estamos relembrando e         
anunciando o quê? 

1 Coríntios 11:25,26 - Semelhantemente também, depois de cear, tomou o           
cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue; fazei isto,             
todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes             
que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor,             
até que venha. 
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Mateus 26:26-28 - E, quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o             
partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. 
E, tomando o cálice, e dando graças, deu-lho, dizendo: Bebei dele todos; 
Porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, que é derramado              
por muitos, para remissão dos pecados. 
 
a) (   ) A morte de Jesus em nosso lugar, até que Ele venha; 

b) (   ) É um memorial do sacrifício de Cristo  para nos salvar; 

c) (   ) Todas as respostas estão corretas. 

 

6) O que significa tomar a ceia indignamente? 

I Coríntios 11:27-32 - Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o              
cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste               
cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria              
condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós             
muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos            
julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos          
julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com          
o mundo. 

a) (   ) Significa tomar a ceia com culpa. 

b) ( ) Significa estar na prática do pecado, não se arrepender e cear mesmo              
assim. 

c) (   ) Significa ser indigno de perdão. 

 
7) A santa ceia é importante por que? 

a)  (    ) Porque é um  momento de comunhão entre os irmãos; 

b)  (    ) Porque nos divertimos juntos na igreja; 

c) ( ) Porque reflito sobre o preço que foi pago na cruz do Calvário para a                 
minha salvação e faço uma reflexão sobre a minha vida diante de Deus,             
recebendo assim perdão e cura. 
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AULA 06 - COMO SER UMA INFLUÊNCIA SOBRENATURAL 

 
 
1) Qual é o mandamento que Jesus nos dá em Mateus 28:19-20, que fala              
da grande comissão? 
 
Mateus 28:19-20 - Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações,           
batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a              
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou              
convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. 
 

a) (   ) Fomos chamados para ser testemunhas de Cristo; 
b) (   ) Fomos chamados para fazer discípulos; 
c) (   ) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
2) Por que precisamos evangelizar? 
 

II Timóteo 4.2 - Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo,                
repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 
 
Colossenses 4.5 - "Sejam sábios no procedimento para com os de fora;            
aproveitem ao máximo todas as oportunidades".  
 
a)  (   ) Porque assim teremos a salvação; 

b) ( ) Porque amamos as pessoas e queremos que elas conheçam a Jesus e               
sejam salvas; 

c)  (   ) Porque é bom para igreja. 

 

Envolvendo-se no Grupo Conexão(GC) e Ministérios  

 

3) O que a Bíblia fala sobre buscar a Deus nas casas? 

I Coríntios 16:19 - As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente            
no Senhor Áqüila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. 
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Atos 5: 42 - Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de                 
ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. 

Atos 2:46 - Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam              
o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e             
sinceridade de coração. 

a) (   ) Muitas coisas, mas não é para vivenciarmos isso hoje; 
b) (   ) Nada de importante; 
c) (   ) Que esta foi uma prática da igreja primitiva, de sucesso e modelo para 

nós. 
 

4) Qual o benefício de participar de um Grupo Conexão (GC) em nossa             
igreja? 

Colossenses 3:16 - Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo; ensinem e             
aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos            
e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.” 
 

a) (    ) Cultivar o amor, amizade, relacionamento, além da oportunidade de 
desenvolver meus talentos; 

b) (    )  Conhecer novas pessoas e ser ajudado; 

c) (    ) Aprender mais de Deus em comunhão com os irmãos; 

d) (    ) Todas as alternativas acima. 

 

5) É importante me envolver nos ministérios da igreja? ( Intercessão,           
Ação social, Graça Kid’s, Louvor, Jovens, Casais, Gestão, Buffet,         
Consolidação, Multimídia, Artes, Abraço, LIFE, Campus Conexão, Boas        
Vindas, Atmosfera, Evangelismo, entre outros) 

 

I Coríntios 15:58 - Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e           
que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês             
sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil.  
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Romanos 12:4-8 - Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos              
membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim           
também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada            
membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com             
a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na               
proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva; se é ensinar, ensine; se é                 
dar ânimo, que assim faça; se é contribuir, que contribua generosamente; se é             
exercer liderança, que a exerça com zelo; se é mostrar misericórdia, que o faça              
com alegria. 

 
a) (    ) Não. Deus sabe que já sou muito ocupado com meu trabalho e a minha 
casa; 

b) (    )  Sim, mas não me acho capaz para fazer nada; 

c) ( ) Sim, assim poderei ajudar outras pessoas e descobrir e me realizar com               
os dons que Deus me deu.  

 

6) Como posso ter uma vida cristã sobrenatural e contagiante?  

Atos 1.8 - Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e              
serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até             
os confins da terra. 
 
Lucas 11:13 - Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos              
seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o                 
pedir!  

 
a) (    )  Sendo simpático com todos. 

b) (    ) Levando a Bíblia para o trabalho/escola. 

c) (    ) Sendo cheio do Espírito Santo. 

 

 

Orar por Batismo no Espírito Santo e renovação espiritual. 
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