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PARE: Peça ao seu Professor que assine aqui, antes de  
começar esse teste. 
 
Assinatura do Professor:______________________ 

 

Lição 108 
Auto-Teste 

 

 
Nome do Aluno: __________________________________________ Data:___________ 
 
Questões Verdadeiro - Falso (4 pontos cada) 
 
Escreve a palavra VERDADEIRO ou FALSO no espaço em branco antes de cada questão. 
 
1. ____________ 
 

A Bíblia diz que 3 pessoas são Deus. 

2. ____________ 
 

A Bíblia diz que Jesus nem sempre foi Deus. 

3. ____________ 
 

A principal razão, pela qual Deus não responde a algumas orações, é 
porque Ele não ama as pessoas que fazem as orações. 
 

4. ____________ A Bíblia diz que Jesus agora está no céu. 
 

5. ____________ 
 

Deus tem emoções (sentimentos), tal como qualquer outra pessoa. 

 
Questões para Relacionar (4 pontos cada) 
Escolhe a melhor resposta e escreve a letra no espaço em branco. 
 
6. Deus o Pai 
 
7. O Espírito Santo 
 
8. O Espírito Santo 
 
9. Jesus Cristo 
 
10. Jesus Cristo  

_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 
_____ 
 

A. Ele ajuda-nos a lembrar as coisas que Jesus nos 
disse na Bíblia. 

B. Irá regressar à terra no futuro. 
 
C. Ele responde às nossas orações. 
 
D. Ele é o nosso Confortador, o nosso Ajudador. 
 
E. Ele morreu para pagar o preço dos nossos pecados. 

Questões - Preencha os espaços em branco 
 
11. Quais são os nomes das três pessoas que são Deus? (4 pontos cada) 
 

A. __________________________________________________ 

B. __________________________________________________ 

C. __________________________________________________ 
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12. Procura na Bíblia Marcos 10:45. 

A. O que é que Jesus disse que não era a razão, pela qual Ele veio à terra? (4 pontos) 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
B. Quais são as duas razões que Jesus apresentou em Marcos 10:45 e que explicam a 

Sua vinda à terra? (4 pontos cada) 
1. ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
Questões de Resposta Pessoal 
 
13. Efésios 5:10 (RAB) diz: “Provando sempre o que é agrdavél ao Senhor.”  

 
A. O que você pode fazer hoje sabendo que irá agradar a Deus? (8 pontos) 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
B. Como você sabe que isso irá agradar a Deus? (8 pontos) 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 
14. Um amigo seu vem até você e diz: "Eu não acredito que Deus existe. Como é que você     

sabe que Deus existe? Como é que você sabe que Ele está vivo? Me fale do seu Deus. 
Como é que Ele é?" 

 
O que você dirá a esse amigo? (20 pontos) 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 


