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Nome ____________________________________________ 

Data______________________________________________ 

Classificação_______________________________________ 

Lição 108 
Teste Final 

 
Questões Verdadeiro ou Falso (4 pontos cada) 
Escreva a palavra Verdadeiro ou Falso no espaço em branco, antes de cada afirmação. 
 
1. __________ 
 
2. __________ 
 
3. __________ 
 
 
4. __________ 
 
 
5. __________ 
 

O Espírito Santo morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. 
 
Deus estava vivo antes do mundo ser criado. 
 
Três dias depois de terem sepultado Jesus, Ele ressuscitou dos  
mortos.  
 
Todo aquele que confessar os seus pecados e se tornar cristão,  
Pode ser considerado filho de Deus.  
 
Deus só ama aqueles que O amam. 

 
Questões – Preench os espaços em branco (4 pontos cada) 
 
6. Quais são os nomes das três pessoas que são Deus? 

A. __________________________________ 

B. __________________________________ 

C. __________________________________ 

Questões de Multipla Escilha (4 pontos cada) Marque a resposta correta. 
 
7. Ele nos ajuda a lembrar das coisas que Jesus falou e estão escritas na Bíblia. 

A. Deus o Pai 
B. O Espírito Santo 
C. Jesus Cristo 

______ 
_____ 
_____ 

8. Ele morreu para pagar o preço pelos nossos pecados. 
A. Deus o Pai 
B. O Espírito Santo 
C. Jesus Cristo 

______ 
_____ 
______ 
 

9. Ele é o nosso Consoladorr, o nosso Ajudador. 
A. Deus o Pai 
B. O Espírito Santo 
C. Jesus Cristo 

______ 
_____ 
_____ 
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Questões de Resposta Pessoal 
 
10. Uma das maiores qualidades de Deus é o Seu amor. Você pode pensar num exemplo, de 

como Deus  tem demonstrado o Seu amor ? Explique em breves palavras. (16 pontos) 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 

 
11. Em Mateus 20:28 (RAB) Jesus disse: "Tal como o Filho do Homem, que não veio para 

ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que você pode 
fazer hoje para ser como Jesus – para servir os outros? (16 pontos) 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

12. Gálatas 5:16,17 (RAB) diz: “Digo-vos pois: andai no Espírito e jamis satisfareis à 
concupsiência da carne. 17: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra 
a carne, porque são opostos entre si; para que não façais o que por ventura, seja do 
vosso querer.” 
Qual é a área da sua vida, que ainda persiste o desejo por um vício antigo que você                                          

está a tendo dificuldades de abandona-lo. (16 pontos). 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Escreva uma oração a Deus. E peça-lhe que Ele te guie e te ajude a vencer esse 

problema. (18 pontos). 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

  
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________ 

 
 


