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o que A BíBliA diz SoBre deuS:
Como são felizes os que … de todo o coração o buscam!
 Salmo 119.2

… pois quem dele se aproxima precisa crer que ele 
existe e que recompensa aqueles que o buscam.

 HebreuS 11.6
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ReseRve algum tempo paRa leR esta página.
A ideia de estudar a Escritura pode ser um pouco assustadora. Ela 
é um livro grande e também controvertido. É bem possível que 
alguém pergunte se afinal de contas é possível compreendê-la. 
Mas não desanime, pois não é tão demorado assim perceber qual 
é a mensagem central da Escritura. Muitas pessoas gastam muito 
mais tempo por semana diante de uma TV do que a maioria das 
pessoas levaria para completar este estudo. Este curso é baseado 
no livro tudo o que oS ProfetAS fAlArAm. E este curso é bem 
diferente do que muitas outras apresentações panorâmicas da 
Palavra de Deus. Assim:
Antes de começar, algumas observações:
1. Estude uma seção de cada vez, na sequência em que está 

escrita. Esse não é o tipo de estudo bíblico no qual você pode 
pular de uma lição para outra. É importante que você leia 
sequencialmente do início para o fim cada capítulo de tudo o 
que oS ProfetAS fAlArAm, e em seguida responda as perguntas no 
seu livro de exercícioS, antes de passar para o próximo capítulo.

2. tudo o que oS ProfetAS fAlArAm foi escrito como uma história. 
Você terá mais proveito do curso se não adiar sua leitura por 
muitos dias. Muitas pessoas conseguem ler todo o livro e 
responder as perguntas do livro de exercício após algumas 
noites. Quanto antes você terminar o curso inteiro, quanto 
mais a história se fixará na sua mente.

3. Estude para obter conhecimento para você mesmo. A proposta 
deste livro é obter uma compreensão do tema principal da 
Bíblia. Acreditar ou não fica a seu critério.

4. Termine o estudo. Se você tirar uma conclusão final sobre a 
mensagem principal da Escritura antes de saber a história toda, 
você corre o risco de chegar a uma conclusão errada.

5. Nas primeiras etapas deste curso você pode ter uma série de 
perguntas. Cuidado para não se desviar. A menos que surja 
uma pergunta relacionada ao assunto que está sendo estudado, 
anote sua dúvida e reserve-a até o fim. A maior parte das pessoas 
descobre que a maior parte das suas perguntas é respondida 
no processo de completarem o curso.

6. Não se sinta ofendido se achar uma pergunta fácil demais. Isto 
significa que você entendeu o assunto. Algumas questões exigem 
mais atenção e podem ser umas tanto ardilosas, portanto leia 
as com cuidado.

Agora, abra tudo o que oS ProfetAS fAlArAm, leia o Prefácio na 
página 1, e comece com o Capítulo Um.
Aproveite o seu estudo!
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Capítulo um
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 pRólogo

Não há nenhuma pergunta sobre esta seção.

2 CompReenDenDo CoRRetamente 
1. A Escritura é o livro que há mais tempo está na lista dos mais 

vendidos e tem coisas profundas a dizer sobre a vida e a morte.
 � Certo ❑ Errado

2. Em muitos sentidos, a Escritura Sagrada é como um quebra-
cabeça. Para entendê-la com exatidão, é necessário colocar as 
peças no lugar certo.

 � Certo ❑ Errado

3. Algumas das melhores maneiras de compreender a Escritura são: 
(Lembre-se de assinalar todas as respostas corretas.)

A. Aprender primeiro os conceitos simples, e depois passar 
para os mais complexos.

B. Começar do início e estudá-la na ordem em que os eventos 
foram descritos.

C. Aprender primeiro o assunto principal.
D. Permitir que a Palavra de Deus defina suas próprias palavras.
E. Todas as respostas acima.

3 um ÚniCo livRo

1. A Escritura é única pois ela fala com harmonia e continuidade 
apesar do fato de: (Assinale três alternativas)

A. ser escrita em 14 diferentes línguas.
B. ser escrita durante um período de 1500 anos.
C. os escritores escreverem em três diferentes continentes.
D. os 40 autores terem vindo das mais diversas posições e  

áreas de atividade.

2. Sem dúvida, a coisa mais singular da Bíblia é que ela afirma ser 
a própria palavra de Deus.

 � Certo ❑ Errado
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3. Quem foi o autor de cada um dos livros da Bíblia?
A. Um profeta humano
B. Deus
C. As Escrituras não dizem

4. Deus e suas palavras são inseparáveis, razão pela qual muitas 
vezes a Escritura é chamada:

A. A Palavra de Deus B. Um Livro Santo

5. A Escritura diz que Deus dirigiu os profetas de tal forma que 
registraram exatamente o que Ele queria que fosse escrito. Quando 
necessário, eles podiam acrescentar seus pensamentos.

 � Certo ❑ Errado

6. Existem muitos motivos para termos certeza de que a Escritura 
que temos hoje é ______________________________ que os 
profetas escreveram.

A. essencialmente o
B. radicalmente diferente daquilo
C. bastante semelhante àquilo

7. Traduções da Lei, dos Escritos e dos Profetas usam manuscritos 
que ainda podemos ler hoje, manuscritos que datam de 100 anos 
antes do nascimento de Cristo. 

 � Certo ❑ Errado

8. Os próprios profetas disseram que Deus é incapaz de preservar a sua 
Palavra escrita de tal forma que ainda hoje poderia ser acreditada.

 � Certo ❑ Errado

9.  Deus, que é Grande e consistente no seu caráter, tem preservado 
a sua Palavra de forma maravilhosa. A Escritura diz que “de forma 
alguma desaparecerá da Lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo 
se cumpra”. mAteuS 5.18

 � Certo ❑ Errado

10. Qual é a alegação importante da Escritura sobre si mesma em 
relação a Deus?

A. Ela dá ideias do homem sobre como Deus é.
B. Ela é a mensagem de Deus ao homem.
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Capítulo Dois
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 no pRinCípio, Deus …
1. A Escritura diz que Deus é tão grande que ele criou-se a si mesmo 

na eternidade passada.
 � Certo ❑ Errado

2. A Escritura diz que Deus existe desde a eternidade passada e 
existirá até a eternidade futura.

 � Certo ❑ Errado

3. De acordo com a Escritura, o que Deus precisa para existir?
A. Matéria eterna 
C. Nada
B. O que é essencial para qualquer ser vivo

4. Deus possui muitos nomes que descrevem a grandeza do seu 
caráter. Um desses nomes é ________________, que implica num 
Deus autoexistente.

A. Soberano B. Eu Sou C. O Altíssimo

5. O nome pessoal de Deus é YAhwAh o qual realça a sua autoexistência. 
Este nome é frequentemente traduzido Senhor, uma lembrança 
do fato que não há ninguém maior. 

 � Certo ❑ Errado

6. O termo O Altíssimo mostra que há poucos semelhantes a Ele. Ele 
é um dos regentes deste universo.

 � Certo ❑ Errado

7. A Escritura afirma claramente que há __________________.
A. somente um Deus B. três deuses C. muitos deuses 

8. A Escritura diz que outro aspecto da grandeza de Deus é que Ele 
é invisível. Ele é o/ uma ___________________. 

A. força.
B. único espírito eterno—vivendo da eternidade passada até 

a eternidade futura. 
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2 anjos, Hostes e estRelas

1. A Palavra de Deus diz que os anjos são: (Assinale duas alternativas) 
A. inumeráveis B. invisíveis C. iguais a Deus

2. Os seres angelicais foram criados para servir a Deus.
 � Certo ❑ Errado

3. Assinale as palavras que melhor transmitem o relacionamento 
de Deus com Suas criaturas.

 Aquele que ___________ o remo também é ___________ do remo.
  faz concerta
  compra dono
  quebra vendedor

4. Quando Deus criou Lúcifer: (Assinale duas alternativas)
A. Ele o fez inculpável.
B. ele não era diferente dos outros anjos.
C. a ele foram dadas responsabilidades especiais.

5. A Escritura declara que Deus é digno de:
A. nenhum louvor. B. um pouco de louvor. C. todo o louvor.

6. A palavra adoração significa declarar uma pessoa digna.
 � Certo ❑ Errado

Capítulo tRês
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 Céu e teRRa

1. O primeiro livro na Bíblia é Gênesis, que significa começos.
 � Certo ❑ Errado

2. Conforme Gênesis, Deus criou tudo que vemos e o que não vemos. 
Ele criou: (Assinale duas alternativas)

A. usando anjos. C. do nada.
B. simplesmente falando. D. usando materiais preexistentes.

3. Deus é grande. O poder de Deus no Universo é ilimitado, não 
igualado por qualquer outro ser.

 � Certo ❑ Errado
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4. A Escritura declara que Deus é um ser extremamente inteligente, 
mas Seu conhecimento é limitado.

 � Certo ❑ Errado

5. A Escritura Sagrada afirma que somente Deus possui esta tríade 
de atributos. Ele é grande por ser onisciente, onipotente e presente 
em todo o lugar ao mesmo tempo.

 � Certo ❑ Errado

2 eRa Bom

1. A Palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em nove dias.
 � Certo ❑ Errado

2. As Escrituras indicam que originalmente o mundo era diferente 
do que nós conhecemos hoje.

 � Certo ❑ Errado

3. Todo o universo segue leis precisas, revelando que Deus é um 
Deus de [ordem / chance].

4. Quase instintivamente, nós tratamos essas leis naturais com 
grande respeito porque entendemos que sempre que houver uma 
lei, haverá uma consequência.

 � Certo ❑ Errado

5. A Escritura diz que “Deus viu que era bom” GeneSiS 1.25. Em outras 
palavras, tudo que Ele fez era: (Assinale todas as alternativas corretas)

A. perfeito. B. santo. C. sem defeito.

6. A criação de Deus era perfeita porque a perfeição faz parte de 
seu caráter. Duas outras palavras que descrevem este aspecto da 
natureza pura do Senhor são ____________________, e ambas 
significam sem mancha.

A. Santo e Justo B. Bom e Decente C. Amável e Útil

7. Deus criou a rica variedade que vemos e usufruímos para nosso 
deleite. Deus é um Deus que verdadeiramente __________ e _________. 

santo          cuida          justo         ama

3 Homem e mulHeR

1. A Palavra de Deus diz que o homem foi criado à imagem de 
Deus. Isto significa que somos cópias exatas de Deus com todos 
os seus atributos.

 � Certo ❑ Errado
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2. Qual declaração é verdadeira?
A. Deus soprou a vida dentro do homem.
B. O homem tornou-se vivo por si mesmo.
C. Um anjo deu vida ao homem.

3. Deus tinha que pedir permissão para Adão e Eva antes de tomar 
qualquer decisão que os afetasse.

 � Certo ❑ Errado

4. Deus mandou que Adão e Eva não comessem:
A. da Árvore da Vida.
B. da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal.
C. de qualquer árvore.

5. A habilidade de [escolher / andar] é o que distingue o homem de 
um robô. Isto faz com que um relacionamento seja genuíno. É o 
que dá significado e profundidade especial à palavra [rir / obedecer].

6. A Palavra de Deus diz que a humanidade foi criada para refletir 
a grandeza de Deus, para honrá-lo como um filho honra seu pai.

 � Certo ❑ Errado

7. As Escrituras mostram claramente que Deus não era um Criador 
distante e indiferente; era o amigo de Adão e Eva.

 � Certo ❑ Errado

8. As Escrituras ensinam que só pessoas perfeitas podem viver na 
presença de um Deus perfeito.

 � Certo ❑ Errado

Capítulo QuatRo
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 eu seRei

1. A rebelião de Lúcifer foi motivada pelo [orgulho / ira], o qual 
Deus odeia.

2. Para Deus, um coração orgulhoso é uma forma auto-centralizada 
de _______________.

A. amor B. respeito C. pecado
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3. A Escritura diz que por causa da natureza santa de Deus, Ele não 
tolera o pecado em sua presença.

 � Certo ❑ Errado

4. Lúcifer tornou-se conhecido por outros nomes, os quais revelam 
aspectos de seu caráter. O nome Diabo significa falso acusador ou 
caluniador. Seu outro nome, Satanás, tem o sentido de adversário 
ou inimigo. 

 � Certo ❑ Errado

2 Deus Disse …?
1. A Palavra de Deus nos diz que Satanás:

A. é o grande enganador, o pai da mentira.
B. é um brincalhão inocente.
C. era um Jinn.
D. é fruto da imaginação.

2. Satanás primeiro distorceu a Palavra de Deus para fazer com que 
Eva duvidasse de Deus, depois ele a ____________ abertamente.

A. negou B. ignorou C. aprovou

3. Uma lei quebrada traz consequências. As Escrituras nos ensinam 
que os efeitos do pecado são muito graves. 

 � Certo ❑ Errado

4. Adão e Eva costuraram folhas de figueira para se cobrirem e 
se esconderam de Deus porque estavam experimentando um 
sentimento novo e desconfortável, chamado [culpa / conhecimento].

5. Nós não precisamos viver com medo do mundo dos espíritos se 
escutarmos a Deus, que é infinitamente mais poderoso que todos 
os espíritos maus e magia negra juntos.

 � Certo ❑ Errado

6. Adão e Eva tinham uma __ __ __ __ __ __ __, obedecer ou não 
obedecer. Mesmo que pareça pequena, Deus considera toda 
desobediência como __ __ __ __ __ __.

7. Embora o pecado de Adão e Eva tenha afetado o seu relacionamento 
com Deus, ele não teve consequências e repercussões permanentes.

 � Certo ❑ Errado

8. Conforme as Escrituras, Deus considerou o pecado de Adão e Eva 
apenas como um equívoco inocente—um mal entendido.

 � Certo ❑ Errado
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3 onDe voCê está?
1. Quando Deus encontrou Adão e Eva no jardim, iniciou a conversa 

com uma pergunta. O Senhor queria que Adão e Eva tivessem 
consciência exata do que tinha acontecido. Eles haviam lhe desobedecido! 
Confiaram em Satanás ao invés de confiarem em Deus.

 � Certo ❑ Errado

2. Adão e Eva: (Assinale duas alternativas) 
A. não aceitaram a responsabilidade do seu pecado.
B. admitiram que eles haviam livremente seguido Satanás.
C. culparam os outros pelo pecado deles.

3. As atitudes de Adão e Eva afetaram:
A. somente a eles mesmos. B. toda a raça humana.

4. A Palavra de Deus relata a promessa de um filho que viria através 
da futura descendência de Eva. Este filho livraria a humanidade 
das consequências do pecado. Ele seria conhecido como O 
Libertador Prometido.

 � Certo ❑ Errado

5. A Escritura também declara que Satanás feriria o filho 
temporariamente, mas o filho _________________ Satanás. 

A. esmagaria fatalmente
B. feriria seriamente
C. ajudaria

6. Esta promessa de um Libertador acrescentou outro nome à lista 
dos termos que revelam o caráter de Deus. Ele seria conhecido 
como aquele que salva ou O Salvador.

 � Certo ❑ Errado

7. Por causa do pecado de Adão e Eva, nada permaneceu perfeito. 
A terra e tudo o que nela há sofreram os efeitos de:

A. uma aridez. B. uma maldição. C. um dilúvio.

8. Assim como desafiar a lei da gravidade resulta em ossos quebrados, 
violar a palavra de Deus tem suas ramificações. A pior consequência 
do pecado é a morte.

 � Certo ❑ Errado

4 moRte

1. Na Palavra de Deus, morte significa algum tipo de separação. Ela 
também pode significar a aniquilação ou não existência.

 � Certo ❑ Errado
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2. Conforme a Palavra de Deus, o pecado tem consequências 
inescapáveis: “O __ __ __ __ __ __ __ do pecado é a morte …” 
romAnoS 6.23

3. Relacione as duas colunas. 
___ A. Morte do corpo

___ B. Morte do 
relacionamento

___ C. Morte de uma 
alegria futura; a 
segunda morte

1. Separação entre o espírito do 
homem e Deus

2. Separação para sempre entre 
o espírito do homem e Deus

3. Separação entre o espírito do 
homem e seu corpo

4. Sendo Deus tão perfeito, Ele não pode permitir o pecado na Sua 
presença. hABAcuque 1.13 diz que “Teus olhos são tão puros que não 
suportas ver o mal; não podes tolerar a maldade”.

 � Certo ❑ Errado

5. O __ __ __ __ de __ __ __ __ é o lugar de castigo perpétuo que 
Deus criou especificamente para Satanás e os seus demônios.

6. O homem pecador passará pelo mesmo castigo que 
Satanás passará. A Palavra de Deus denomina isto como a  
__ __ __ __ __ __ __ morte, provavelmente porque ocorre depois 
da morte física. 

7. As Escrituras claramente ensinam que as crianças nascem com 
uma natureza pecaminosa. Não precisam aprender a pecar.

 � Certo ❑ Errado

Capítulo CinCo
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 um paRaDoxo

1. Assim como Deus estabeleceu leis físicas para reger o universo, 
há [sugestões / leis] espirituais para reger o relacionamento entre 
Deus e o homem. 

2. A Escritura diz que no livro-caixa da prestação de contas, o pecado 
é registrado como débito que somente pode ser pago: 

A. orando fielmente. D. pela morte.
B. sendo uma boa e humilde pessoa. E. se jejuar.
C. se ajudar os pobres.
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3. A Palavra de Deus diz que “a alma que pecar morrerá”.
 � Certo ❑ Errado

4. O homem está diante de um dilema que possui duas facetas, 
assim como os dois lados da mesma moeda. 

• Nós temos algo que não queremos: [moralidade / pecado] com 
todas as suas consequências.

• Precisamos algo que não temos: [bondade / perfeição] que nos 
permita viver na presença de Deus.

5. A Escritura diz que Deus é justo, que significa que, como juiz, ele 
é sempre justo e imparcial.

 � Certo ❑ Errado

6. Quando Deus criou o mundo, mostrou um tipo de amor que se 
interessa e cuida. Mas daí Ele revelou um amor mais profundo, 
porque o homem merecia. Este amor frequentemente está 
relacionado às palavras graça e misericórdia. 

 � Certo ❑ Errado

7. Deus julga [todos os / a maioria dos / os piores dos] nossos pecados, 
seja durante a vida aqui na Terra, ou após a morte física.

8. Deus providenciou uma maneira para que a dívida do pecado 
do homem fosse paga, a fim de que o homem pudesse escapar 
da pena de morte. Deus fez isto porque:

A. ele amava aqueles que havia criado.
B. Satanás exigiu.
C. o homem merecia.

9. A Bíblia declara que o orgulho que fez com que Satanás se rebelasse 
é o mesmo orgulho que está em nós e que nos impede de virmos a 
Deus em busca de auxílio. O Senhor só pode nos ajudar a escapar 
da pena de morte se: 

A. estivermos satisfeitos com o que somos.
B. encontrarmos realização na vida. 
C. nos humilharmos e procurarmos a ajuda de Deus.
D. ajudarmos aos outros.

2 expiação

1. Adão e Eva não podiam praticar nenhum ato exterior ou interior 
para [remover / esquecer] o problema do pecado.

2. Conforme a Palavra de Deus, a __ __ __ __ __ é a consequência 
do pecado.
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3. Adão e Eva tiveram dois filhos, chamados Caim e Abel. Ambos 
nasceram sem pecado.

 � Certo ❑ Errado

4. As Escrituras dizem “Sem ________________________, não há 
perdão.” heBreuS 9.22

A. lavagem com água C. derramamento de lágrimas
B. derramamento de sangue

5. Com base em certos acontecimentos futuros, Deus disse que Ele 
aceitaria a morte de um animal em lugar do ser humano. Este 
processo é denominado:

A. alteração. C. substituição. B. cancelamento.

6. Deus disse que o derramamento de sangue expiaria o pecado, 
significando que seria equivalente a uma cobertura pela qual: 
(Assinale duas alternativas) 

A. Deus não mais via o pecado do homem.
B. Satanás seria apaziguado.
C. o homem poderia agora ser aceito por Deus.

7. A oferta de Caim não foi aceita porque: (Assinale três alternativas)
A. Ele escondeu os melhores produtos da horta. 
B. Ele não creu ou confiou que as instruções de Deus eram 

dignas de credibilidade.
C. Ele não se aproximou de Deus do modo como Deus instruíra.
D. Seu sacrifício não podia deramar sangue.

8. Caim estava irado, porém, Deus foi bondoso e explicou-lhe que 
ele também seria [desculpado / aceito] caso se apresentasse como 
se apresentou Abel.

9.  A Palavra diz que o Céu: (Assinale três alternativas)
A. é um lugar para homens e mulheres que creem.
B. é um lugar imaginário.
C. talvez exista; teremos que esperar para ver.
D. é um lugar onde o relacionamento único do homem com 

Deus será restaurado.
E. é um lugar onde não há sofrimento, lágrimas ou morte.

3 o pRofeta enoQue.
1. Enoque era um homem piedoso que cria que somente o Senhor 

poderia salvá-lo das consequências do pecado. 
 � Certo ❑ Errado
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2. Para se aproximar de Deus é necessário: (Assinale duas alternativas)
A. crer que Ele existe.
B. esforçar-se muito para ser uma pessoa boa. 
C. crer que Ele proverá um meio de sermos amigos dele de novo.

4 o pRofeta noé

1. Embora as pessoas dos dias de Noé fossem indiferentes ao Senhor, 
Deus ________________ seu pecado. Deus se entristece pelo pecado.

A. era incapaz de fazer alguma coisa pelo
B. não se importou pelo
C. não foi indiferente ao

2. O ser humano pode ter um modo de vida que exclua Deus, mas 
Deus ainda o considera responsável pelo seu pecado.

 � Certo ❑ Errado

3. O profeta Noé era diferente dos outros homens de sua época: 
(Assinale duas alternativas)

A. Ele era um pecador.
B. Ele era um homem justo.
C. Ele tinha fé em Deus.

4. A Bíblia relata que Noé sacrificou um animal a Deus, prova de 
que ele reconhecia a necessidade de ter um substituto inocente 
que pagasse a [pena cultural / morte] por ele.

5.  Igual ao homem, Deus, às vezes, ameaça julgamento, mas no 
final Ele nem sempre cumpre.

 � Certo ❑ Errado

6. Somente um Deus Grande e Todo-Poderoso poderia criar as 
circunstâncias do dilúvio.

 � Certo ❑ Errado

5 BaBel

1. As pessoas queriam construir uma torre para trazer honra a:
A. Deus. B. Adão, o primeiro homem.  C. elas mesmas.

2. Podemos nos exaltar porque somos dignos de confiança.
 � Certo ❑ Errado

3. Uma definição para a palavra __ __ __ __ __ __ __ __é: o esforço 
do homem para chegar a Deus.
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4.  A Palavra de Deus descreve a humanidade como sendo: (Assinale 
duas alternativas)

A. seres num deserto espiritual.
B. perdida—e que não pode encontrar um caminho de volta 

para um relacionamento correto com Deus.
C. incapaz de ter uma amizade com Deus.

5. Em contraste com os esforços religiosos do homem, as Escrituras 
ensinam que a única maneira de tornar-se aceitável a Deus foi 
providenciado pelo Senhor em sua compaixão e misericórdia.

 � Certo ❑ Errado

6. Deus espalhou os homens por todo o mundo porque eles haviam 
se negado a obedecer às Suas ordens e segui-lo.

 � Certo ❑ Errado

Capítulo seis
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 jó

1. Jó desejava um mediador que se aproximasse de Deus em seu 
favor e que clamasse por misericórdia.

 � Certo ❑ Errado

2. Jó aprendeu que a única forma pela qual podia “ser justo diante 
de Deus” era: 

A. esforçar-se (trabalhar) muito para fazer o que agrada a Deus.
B. confiar em Deus para providenciar a perfeição necessária 

para estar na sua presença santa. 
C. orar e esperar que Deus o aceitasse. 

2 o pRofeta aBRaão

1. Através das promessas que Deus deu a Abrão (Abraão), Deus estava 
lhe dizendo que um dos seus descendentes seria o Salvador—O 
Libertador Prometido. 

 � Certo ❑ Errado

2. Abrão (Abraão) descobriu que era uma impossibilidade obter uma 
justiça igual à justiça de Deus—ser tão justo como Deus.

 � Certo ❑ Errado
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3. Risque as respostas erradas: Deus disse que por causa [da confiança / 
do respeito] de Abrão (Abraão) para com Deus, a justiça foi [creditada 
na / debitada da] conta de Abrão, cancelando a sua dívida de pecado.

3 fé genuína

1. A verdadeira fé se baseia em:
A. fatos.
B. sentimentos.
C. em crenças dos antepassados.

2. A palavra fé, como é usada nas escrituras, significa mais do que 
uma concordância mental. Na Palavra de Deus, fé genuína sempre 
resulta em obediência àquilo que o Senhor deseja.

 � Certo ❑ Errado

3. A obediência de Abrão (Abraão) foi uma tentativa de provar a 
Deus e aos outros que a sua fé era genuína.

 � Certo ❑ Errado

4 HagaR & ismael 
1. Deus disse a Abrão (Abraão) que ele deveria ter um filho com Hagar.

 � Certo ❑ Errado

2. Mesmo que Deus tenha dito que de Ismael sairia uma grande 
nação, ele não mudou a promessa a Abraão de dar a Sara um 
filho que se chamaria Isaque. 

 � Certo ❑ Errado

3. Deus diz que Ele vai honrar a fé, mesmo que seja do tamanho de 
“uma semente de mostarda”. Em outras palavras, o que importa 
não é a quantidade de fé que você tem, mas em quem você coloca 
(deposita) sua fé. 

 � Certo ❑ Errado

5 ismael e isaQue

1. Deus manteve sua promessa de dar um filho a Abraão e Sara.
 � Certo ❑ Errado

2. Deus prometeu a Hagar que faria de Ismael o pai de uma grande 
nação. Hoje muitas nações árabes traçam sua ascendência 
diretamente deste homem. 

 � Certo ❑ Errado
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6 o pRoveDoR

1. Embora Isaque fosse o filho prometido de Abraão, Abraão 
obedeceu ao Senhor porque estava convencido de que Deus 
poderia ressuscitar Isaque da morte.

 � Certo ❑ Errado

2. Apesar de Deus intervir e dizer que Abraão não deveria matar seu 
filho Isaque, ainda assim houve uma morte. Deus providenciou 
um _________________________. Foi ideia de Deus.

3. Deus estava dando a Abraão outra lição sobre o Seu caráter. 
Deus provou Abraão ao lhe ordenar que tomasse o seu único 
filho e o sacrificasse sobre um altar. Deus fez isso para mostrar 
a Abraão:

A. que Ele podia ser apaziguado através do sacrifício de 
uma criança.

B. que Ele era um Deus iracundo.
C. as verdades relacionadas ao julgamento, fé e libertação através 

de um substituto.

4. Abaixo relacione as sentenças mais apropriadas.

___ A. Assim como Isaque estava 
sob a ordem direta de 
Deus para morrer, 

___ B. Deus interveio. 

___ C. Um animal 
 inocente morreu

___ D. Assim como Abel 
ofereceu um sacrifício 
para morrer no seu lugar, 

___ E. Assim como Deus viu 
o sacrifício de Abel 
como aceitável,

1. Deus providenciou 
 um substituto.

2. assim Deus achou adequado 
providenciar um carneiro 
como um sacrifício no lugar 
de Isaque.

3. também toda a humanidade 
está sob a sentença de morte.

4. do mesmo modo o carneiro 
teve de morrer no lugar 

 de Isaque.

5. no lugar do homem.

5. Esta história de Isaque e Abraão é uma ilustração viva de duas 
pessoas que se aproximam de Deus à maneira de Deus, crendo 
que Sua Palavra é verdadeira.

 � Certo ❑ Errado
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Capítulo sete
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 jaCó e juDá

1. Isaque teve dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú era como Caim—confiava 
em suas próprias obras. Mas Jacó foi considerado justo, pois se 
aproximou de Deus pela fé: 

A. oferecendo um sacrifício de sangue como expiação por 
seu pecado.

B. orando diariamente.
C. sendo um homem bom e trabalhador.

2. Deus renovou Sua promessa a Abraão e Isaque através de 
Jacó, dizendo que através da descendência de Jacó viria O 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Prometido.

2 moisés

1. Quarenta anos depois que Moisés fugiu do Egito por ter matado 
um egípcio, Deus lhe falou de uma sarça ardente. Quando 
Moisés se aproximou da sarça, Deus ordenou que ele tirasse as 
sandálias porque:

A. culturalmente era o correto a se fazer. 
B. Moisés estava sobre solo santo.

2. Deus ordenou a Moises que deveria dizer ao povo israelita que 
era o ______________, o Autoexistente que havia o enviado a eles.

A. Deus Todo-poderoso B. O Altíssimo C. EU SOU

3 o faRaó e a pásCoa

1. Deus ensinou aos israelitas e aos egípcios que: (Assinale duas 
alternativas)

A. Ele livra aqueles que Nele confiam.
B. somente Ele é Deus.
C. somente os israelitas podiam escapar da punição de Deus.

2. Deus concede graça e misericórdia àqueles que se aproximam dele 
na________________ de Deus.
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3. Já que Deus é bondoso, era aceitável ignorar alguns mandamentos 
a respeito da Páscoa, desde que isso fosse feito com boas intenções.

 � Certo ❑ Errado

4. Se um egípcio seguisse todas as instruções de Deus para a Páscoa, 
crendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, Deus passaria 
por cima da sua casa.

 � Certo ❑ Errado

5. O primogênito viveu, mas somente porque um cordeiro inocente 
havia morrido. O cordeiro foi o substituto do primogênito.

 � Certo ❑ Errado

6. Abaixo, relacione as frases correspondentes referentes ao conceito 
de substituição.
___ A. Deus aceitou Abel

___ B. Quando Abraão ofereceu 
seu filho como sacrifício

___ C. Na Páscoa,

1. o carneiro morreu em 
lugar de Isaque.

2. o cordeiro morreu no lugar 
do primogênito.

3. porque um animal havia 
morrido em seu lugar.

Capítulo oito
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 pão, CoDoRnizes e água

1. Os israelitas estavam satisfeitos com a direção do Senhor.
 � Certo ❑ Errado

2. Deus ordenou que Moisés dissesse ao povo para juntar somente 
o tanto de pão que pudesse comer num dia. Haveria mais no dia 
seguinte. Deus estava lhes ensinando que Sua Palavra é:

A. confiável apenas nas épocas boas.
B. verdadeira e digna de confiança.
C. algo importante para eles considerarem.

3. O homem não merece o cuidado amoroso de Deus, mas ainda 
assim Deus cuida de nós, apesar do nosso pecado. Este amor 
imerecido é chamado graça.

 � Certo ❑ Errado
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2 os Dez manDamentos

1. Deus levou Moisés a colocar uma linha divisória ao redor da montanha:
A. para proteger o povo de rochas caindo da montanha.
B. para mostrar aos israelitas onde Deus mora.
C. para ilustrar a separação que existe entre um Deus puro e 

um povo pecador.

2. Deus disse aos israelitas que se qualquer coisa fosse mais importante 
do que Ele nas suas vidas, então teriam já desobedecido ao 
primeiro mandamento.

 � Certo ❑ Errado

3. A Escritura diz que Deus não quer que o homem adore ídolos ou 
quaisquer outros deuses porque:

A. ninguém sabe como Ele é.
B. só Deus é digno de adoração.
C. eles não se parecem com Deus.

4. Sendo o soberano Deus, o Seu nome não deve ser usado com 
desrespeito ou levianamente. 

 � Certo ❑ Errado

5. A Palavra de Deus compara certos tipos de ira ao ____________.

6. Deus conhece nossas ações exteriores e o que ocorre em nossas mentes.
 � Certo ❑ Errado

7. O roubo e a mentira nunca são corretos.
A. Certo. Essas ações são totalmente contrárias ao caráter 

de Deus.
B. Errado. Às vezes o nosso bem estar ou nossa responsabilidade 

exige que mintamos ou roubemos.

8. Uma pessoa enganadora ou desonesta segue as instruções de 
Satanás porque Satanás é o pai da __ __ __ __ __ __ __. 

9. Ao longo dos anos, as expectativas de Deus para a humanidade 
mudaram dramaticamente.

 � Certo ❑ Errado

10.  Os Dez Mandamentos conscientizaram o homem sobre o que o 
Senhor considera pecado.

 � Certo ❑ Errado
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3 a sala Do tRiBunal

1. Segundo a Bíblia, a quantos mandamentos o homem deve obedecer 
para ser aceito por Deus?

A. a quatro, de maneira perfeita e completa
B. aos primeiros oito (os dois últimos são facultativos)
C. a todos

2. Deus nos responsabiliza por todos os nossos pecados, até mesmo 
por aqueles dos quais não tínhamos conhecimento.

 � Certo ❑ Errado

3. Se alguém tentar, com força suficiente, é possível guardar todos 
os mandamentos de Deus de modo perfeito e coerente.

 � Certo ❑ Errado

4. Os Dez Mandamentos têm dois objetivos principais:
A. silenciar aqueles que dizem que suas vidas são suficientemente 

boas para serem aceitos por Deus.
B. mostrar à humanidade que somos, de fato, transgressores da lei.
C. dar à humanidade uma lista de regras para serem guardadas, 

a fim de agradarmos a Deus.

5. Assim como um espelho mostra a sujeira, os dez mandamentos 
expõem o __ __ __ __ __ __ do homem.

6. Deus deu a Lei “de modo que por meio do mandamento ele [o pecado] 
se mostrasse ______________________ pecaminoso”.

A. razoavelmente B. extremamente C. de certa forma

7. A Escritura diz que o homem é pecador desde a / pela:
A. sua concepção.
B. influência da sociedade.
C. idade de dois anos.

8. Deus ordenou que os israelitas fossem santos, uma palavra 
relacionada ao caráter _______________ de Deus.

A. distante B. crítico C. perfeito

9. A noção de que os bons pensamentos, o bom comportamento de 
alguém, assistir reuniões religiosas, orar fielmente, jejuar, fazer 
peregrinações ou fazer caridade podem compensar suas más 
ações, e que, portanto, essa pessoa merece ser aceita por Deus, é 
totalmente estranha à Bíblia. 

 � Certo ❑ Errado
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Capítulo nove
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o taBeRnáCulo

1  A Palavra declara que o primeiro passo para que nos aproximemos 
de Deus é reconhecer que somos pecadores __________________.

A. frustrados C. incapazes
B. esperançosos D. capazes

2. Os israelitas receberam a ordem de fazer um santuário. Seria: 
(Assinale duas alternativas)

A. um lugar especial chamado o tabernáculo.
B. igual aos santuários de hoje.
C. necessário porque Deus precisava de uma casa.
D. um visual bem trabalhado e criado pelo Senhor.

3. Quando os israelitas construíram o Tabernáculo, foi-lhes permitido 
construi-lo conforme suas próprias ideias.

 � Certo ❑ Errado

4. O Santuário era dividido em duas seções: um terço da estrutura 
formava o Santo dos Santos e os outros dois terços, o Lugar Santo. 
O que separava os dois recintos?

A. uma grande porta
B. uma cortina, ou véu, muito grosso 
C. oito postes de ouro

5. Depois que o Tabernáculo estava concluído, a nuvem que 
guiou os israelitas mudou-se para ficar sobre O Santo dos Santos, 
representando a presença de Deus no meio de seu povo.

 � Certo ❑ Errado

6. Depois de entrar pela única entrada, o primeiro passo para se 
aproximar de Deus era curvar-se e adorar o Senhor.

 � Certo ❑ Errado

7. [A mão / O braço] sobre [a cabeça / o corpo] simbolizava o pecado 
e a culpa do indivíduo posto sobre o animal. Sendo que o 
animal agora carregava o pecado do homem, o animal precisava 
[morrer / sofrer]. Era um caso do inocente morrendo no lugar do 
culpado, como [substituto / advogado]. A Palavra diz que Deus 
[aceitou / rejeitou] o sacrifício a favor do pecador.
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8. Visto que a morte é a punição pelo pecado, o sacrifício ilustra:
A. que Deus necessitava de um sacrifício de sangue.
B. o pagamento a Satanás.
C. o que era necessário para que o pecado fosse perdoado.

9. O sangue de animais não pode cancelar permanentemente a 
dívida do pecado do homem, uma vez que o sangue de animais 
não é igual em valor à vida humana. A Escritura ensina que: “é 
impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados.”

 � Certo ❑ Errado

10. As Escrituras declaram que somente o Sumo Sacerdote podia 
entrar no Santo dos Santos, e isto apenas uma vez por ano e 
nunca sem [comida / sangue] o qual ele oferecia na tampa da arca. 
Isto era feito no [dia da Pascoa / Dia da Expiação]. 

2 inCReDuliDaDe

1. Quanto mais os israelitas sabiam sobre o Senhor, mais eles se 
tornavam _____________ pelas coisas que sabiam.

dignos        estimados        responsáveis

2. Deus pode adiar o julgamento do pecado por um período de 
tempo, mas no final julgará todo o pecado.

 � Certo ❑ Errado

3. O propósito de Deus no envio de julgamento era para mostrar 
que Ele podia fazer o que bem queria.

 � Certo ❑ Errado

4. Quando as Escrituras usam a palavra arrependimento, o significado é:
A. chorar e ficar triste.
B. prometer de viver mais justamente.
C. mudar de mente.

5. Somente durante esta vida na Terra nós podemos nos arrepender 
e sermos ouvidos por Deus.

 � Certo ❑ Errado

6. A Palavra de Deus declara que “… o salário do pecado é a  
__ __ __ __ __”. romAnoS 6.23
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3 juízes, Reis e pRofetas

1. Sendo que as Escrituras ensinam que todas as estradas—todas as 
crenças—finalmente levam ao mesmo Deus, o mais importante 
é simplesmente confiar em Deus.

 � Certo ❑ Errado

2. Diferente de muitos outros reis que governaram sobre Israel, 
o rei Davi confiou em Deus. Davi chamou o Senhor de 
“Meu_______________ …”

A. Inspiração 
B. Salvador

3. Deus enviou profetas que: (Assinale duas alternativas) 
A. avisaram Israel que o Senhor os julgaria pelo egocentrismo 

e individualismo.
B. eram populares porque diziam o que o povo queria ouvir.
C. deram informações específicas sobre O Libertador Prometido.

4. Um grupo de líderes religiosos judeus, que eram conhecidos 
por observar rigidamente a Lei, estava tão preocupado em 
guardar os 10 mandamentos que acabaram criando novos 
mandamentos que envolviam a lei de Deus, no cuidado de 
não violar nenhum dos mandamentos de Deus. Estes líderes 
religiosos zelosos eram chamados ________________. 

A. Saduceus 
B. Escribas 
C. Fariseus

5. Através do tempo sempre havia pessoas que esperavam 
ansiosamente pelo cumprimento das promessas de Deus. A mais 
importante promessa era sobre a vinda [de/do]:

A. César. 
B. Libertador Prometido. 
C. Faraó.

6. Deus sabia que viriam homens que falsamente haveriam de 
declarar ser O Libertador Prometido. Para assegurar que as pessoas 
pudessem distinguir o falso do verdadeiro, Deus fez com que 
muitos profetas escrevessem durante o período de muitos séculos 
sobre o Salvador que estava para vir. A possibilidade de uma 
pessoa cumprir todas estas profecias está muito além do que seria 
razoavelmente provável.

 � Certo ❑ Errado
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Capítulo Dez
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o anjo gaBRiel

1. Nem o sangue de animais e nem o de um ser humano pecador 
poderia remover a dívida de pecado do homem. O ser humano 
necessitava de um SAlvAdor perfeito que se levantasse para resgatar 
a humanidade do seu problema de pecado. 

 � Certo ❑ Errado

2. Quatrocentos anos antes, o Senhor Altíssimo tinha falado por 
meio do Profeta Malaquias: “… eu enviarei o meu mensageiro, que 
preparará o caminho diante de mim!”. Este mensageiro seria:

A. João Batista. B. Zacarias. C. Gabriel. D. José. 

3. Sendo que Jesus não nasceu de pai humano, ele não tinha a natureza 
pecaminosa de Adão. Sendo que Deus era o seu pai (referindo-se 
ao seu caráter), Ele era perfeito, assim como Deus é perfeito. Ele 
tinha a natureza de Deus e seria conhecido como o Filho de Deus.

 � Certo ❑ Errado

4. O nome Filho do Homem: (Assinale duas alternativas)
A. implica que Jesus tinha um pai humano: José era o pai de Jesus.
B. enfatiza a humanidade de Jesus: Ele tomou a forma de homem. 

Ele era completamente homem, porém, sem pecado. 
C. declara a identidade verdadeira de Jesus: durante séculos, 

estudiosos das Escrituras reconheciam que este nome se 
referia ao Libertador Prometido.

5. A Bíblia ensina que Deus tomou Maria como sua mulher para ser 
a Rainha do Céu, o que resultou no nascimento de Jesus.

 � Certo ❑ Errado

2 o messias

1. Assim como Deus tem nomes que descrevem Seu caráter, O 
Libertador Prometido também recebeu nomes que descrevem Seu 
caráter. Relacione cada nome ao seu significado.

____ A. Jesus 1. Deus conosco
____ B. Emanuel 2. Messias em grego
____ C. Cristo 3. Libertador ou Salvador
____ D. Messias 4. Ungido
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2. Setecentos anos antes destes acontecimentos o profeta Miqueias 
registrou que O Messias Prometido: (Assinale duas alternativas)

A. nasceria em Belém Efrata.
B. nasceria num palácio.
C. existia desde a eternidade.

3. “No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e 
___________________”. João 1.1

A. se tornou um Deus B. era Deus C. era um ser angelical

4. Até este tempo Deus tinha falado à humanidade sobre si mesmo 
por meio de sua Palavra falada e escrita. Mas agora ele deu um 
passo a mais e se revelou ao homem se fazendo homem. Na 
verdade a “Palavra tornou-se carne, e viveu entre nós”.

 � Certo ❑ Errado

3 entRe os sáBios

1. A única história sobre Jesus durante a sua juventude registrada nas 
Escrituras é um relato de quando chegou à puberdade, quando 
tinha 12 anos de idade.

 � Certo ❑ Errado

2. Mesmo como menino, Jesus deixou uma profunda impressão 
sobre os estudiosos no templo.

 � Certo ❑ Errado

4 o pRofeta joão

1. Batismo implica em: 
pureza espiritual   identificação   limpeza física   purificação moral

2. Nas Escrituras arrepender-se significa uma mudança de mente.
 � Certo ❑ Errado

3. João Batista não achava que os fariseus e saduceus precisavam 
ser batizados, pois eles já eram muito religiosos.

 � Certo ❑ Errado

4. João identificou Jesus como O Salvador Prometido, aquele que tiraria 
os pecados do mundo. João o chamou de [o cordeiro / o Presente] de 
Deus e disse que Jesus tinha vivido [com ele / antes dele] eternamente. 

5. A Escritura revela a nós um Deus que é ao mesmo tempo Pai, Filho 
e Espírito Santo, três pessoas eternas e coiguais que compreendem 
o único e verdadeiro Deus. 

 � Certo ❑ Errado
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6. É importante reconhecer que com a nossa limitada habilidade 
de raciocínio não podemos encaixar um Deus [infinito / finito] em 
nossas mentes [infinitas / finitas].

Capítulo onze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 tentaDo

1. Embora fosse totalmente Deus, Jesus também era totalmente 
homem, com necessidades físicas reais.

 � Certo ❑ Errado

2. Satanás tentou Jesus, sugerindo que ele transformasse as pedras 
em pães para alimento. Porém, se Jesus tivesse feito o que 
Satanás pediu:

A. demonstraria que, como Deus Criador, não havia ninguém 
maior no universo.

B. estaria seguindo Satanás, comprometendo quem Ele era.

3. Jesus respondeu a cada tentação de Satanás citando: 
A. algum respeitado filósofo religioso.
B. seu pai, José.
C. as Escrituras, a Palavra escrita de Deus.

4. Jesus respondeu ao desafio inicial de Satanás, declarando que era 
mais importante preocupar-se com as necessidades físicas do que 
com o bem estar espiritual.

 � Certo ❑ Errado

5. Satanás gosta de religião, e citar a Escritura é um dos seus métodos 
favoritos de engano. O Diabo citou a Palavra de Deus com exatidão 
e dentro do contexto quando tentou Jesus.

 � Certo ❑ Errado

6. Se Jesus tivesse se ajoelhado e adorado Satanás, Ele também o 
estaria servindo. 

 � Certo ❑ Errado

7. A luta entre o bem e o mal é equilibrada. Jesus é tão poderoso 
quanto Satanás.

 � Certo ❑ Errado
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8. Até mesmo aqueles que eram mais íntimos de Jesus, escreveram 
que Jesus:

A. não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado 
em sua boca.

B. raramente exagerou e raramente deixou de falar toda a verdade.

2 poDeR e fama

1. Arrependimento é algo que acontece interiormente. Jesus pretendia 
começar o seu reino no coração.

 � Certo ❑ Errado

2. Jesus falava com autoridade, mas não podia demonstrá-la porque 
era humano.

 � Certo ❑ Errado

3. Jesus curou muitos homens e mulheres de deficiências físicas e 
doenças porque: (Assinale três alternativas)

A. ele estava querendo ganhar popularidade e influência entre 
o povo.

B. sentia compaixão pelos necessitados.
C. queria deixar claro que a sua mensagem era do Céu.
D. Ele era todo poderoso.

3 niCoDemos

1. Quando Jesus disse que Nicodemos deveria nascer de novo, 
Jesus estava se referindo a um renascimento místico e miraculoso 
como bebê.

 � Certo ❑ Errado

2. A Escritura declara que Jesus disse a Nicodemos que se este 
colocasse sua fé nele, teria vida __ __ __ __ __ .

3. O significado bíblico da palavra crer pode ser considerado:
A. um simples consentimento intelectual.
B. uma determinação de conseguir o impossível.
C. sinônimo de fé e confiança.
D. uma aquisição de conhecimento abstrato e místico.

4. [A quantidade / O objeto] da sua fé é o que importa.
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5. Jesus não estava oferecendo vida eterna somente para Nicodemos, 
mas para:

A. aqueles cujas boas obras eram maiores em número do que 
os pecados.

B. todos que cressem nele.
C. qualquer um que fosse religioso.

6. A palavra de Deus declara que o homem está sob julgamento e 
destinado à morte eterna no Lago de Fogo, enquanto não colocar 
sua confiança em Jesus para livrá-lo.

 � Certo ❑ Errado

7. Jesus declarou que havia meio termo entre o crer nele e o não crer 
nele. Há como escapar como um não crente. Há um campo neutro.

 � Certo ❑ Errado

8. As Escrituras ensinam que você precisa esperar até a morte para 
descobrir o seu destino eterno.

 � Certo ❑ Errado

4 Rejeição

1. A Escritura diz que, “Quando Jesus viu sua/seu _____________ ele 
disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados”. mArcoS 2.5

energia        fé        trabalho        amor

2. Jesus mostrou aos mestres da lei que Ele era Deus ao: (Assinale 
todas as alternativas corretas)

A. perdoar os pecados.
B. conhecer seus pensamentos.
C. curar um homem paralítico.

3. Jesus só podia ajudar aqueles que reconheciam seu/sua: (Assinale 
duas alternativas)

incapacidade     herança     pecaminosidade     valor próprio

4. Todos os discípulos eram líderes religiosos estudados.
 � Certo ❑ Errado
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5 o pão Da viDa

1. Jesus notou que o povo apenas queria que Ele fosse rei para que 
pudessem ganhar comida de graça. Jesus: (Assinale duas alternativas)

A. desejava reger os corações do povo.
B. disse que o objetivo do povo nesta vida deveria ser o de 

procurar aquilo que lhes daria a vida eterna.
C. imediatamente operou mais um milagre para confirmar a 

sua deidade. 

2. Quando o povo queria saber que tipo de obras teria que realizar 
para merecer a vida eterna, Jesus respondeu: “A obra de Deus é 
esta: __ __ __ __ naquele que ele enviou”. João 6.29

A. servir B. fazer dele um rei C. crer

Capítulo Doze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 tRapos imunDos

1. Na parábola que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano, o 
fariseu confiava em seu modo de vida correto para se justificar 
diante de Deus.

 � Certo ❑ Errado

2. O publicano sabia que:
A. era um pecador desamparado.
B. precisava fazer uma quantidade enorme de boas obras para 

ser aceito por Deus.
C. era um homem muito justo e bom.

3. Jesus associou o arrependimento [à humildade / ao auto-respeito].

4. Em que os fariseus confiavam para se justificarem diante de Deus? 
(Assinale três alternativas)

A. em suas observâncias religiosas
B. em sua fé na misericórdia de Deus
C. em seu nascimento judaico
D. em suas boas obras

5. A Escritura afirma claramente que as boas obras são o único 
caminho para obtermos uma posição justa diante de Deus.

 � Certo ❑ Errado
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6. A Palavra de Deus diz que todas as pessoas são:
A. inerentemente boas.
B. escravas do pecado.
C. remíveis pelas boas obras.

7. Deus considera cada um responsável pelas escolhas que faz.
 � Certo ❑ Errado

8. O nosso lugar de nascimento [não tem nada / tem tudo] a ver com 
o nosso relacionamento com Deus e o nosso destino futuro.

2 o CaminHo

1. Na passagem bíblica de João 10.7-10, Jesus comparou-se ao 
____________________ de ovelhas.

sacerdote        pastor        profeta        rei

2. Jesus comparou aqueles que ameaçam as ovelhas, os ladrões e lobos: 
A. àqueles que são pais ineptos.
B. àqueles que são falsos mestres e proclamam outro caminho 

até Deus.
C. àqueles que dominam os outros.

3. Assim como só havia um caminho para entrar no aprisco de 
ovelhas, o único caminho para escapar das consequências do 
pecado é crer em [si mesmo / Jesus].

4. Jesus disse que Ele é o único [caminho / companheiro] a Deus. A Sua 
Palavra é [o único livro / a única verdade]. A [vida eterna / alegria] só 
pode ser encontrada nele.

3 o plano

1. Jesus não somente descreveu exatamente o método pelo qual seria 
posto à morte, como também os passos que levariam até essa morte. 

 � Certo ❑ Errado

2. Jesus não somente disse que ele haveria de morrer, como também 
que no ______________ dia ressuscitaria dos mortos.

A. primeiro B. segundo C. terceiro D. quarto

3. Jesus não se importou com o fato de Pedro negar a veracidade 
de suas palavras.  

 � Certo ❑ Errado
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4. A aparência externa de Jesus foi transformada. Sua face e suas 
roupas brilharam como o sol. A mesma luz reverente, pura, 
deslumbrante da presença de Deus que enchia o Santo dos Santos 
do Tabernáculo se fez aparente aos discípulos.

 � Certo ❑ Errado

4 lázaRo

1. Marta não deveria ter confiado em Jesus para tal milagre. Jesus 
não tinha a capacidade de ressuscitar o seu irmão mesmo que 
Ele desejasse.

 � Certo ❑ Errado

2. Embora Marta soubesse que Lázaro seria ressuscitado no fim do 
mundo, Jesus tinha o poder de ressuscitá-lo a qualquer momento.

 � Certo ❑ Errado

3. Por que Jesus orou em voz alta quando eles rolaram a pedra 
do túmulo?

A. Para que os ouvintes cressem que Jesus era o Salvador 
prometido que veio dos céus.

B. Jesus queria que Deus O ouvisse.
C. Jesus queria que as pessoas soubessem que Ele era um 

homem justo.

4. Assim como Deus, no princípio, com o poder da sua palavra, 
criou a vida, Jesus, com a palavra de comando, tinha poder de 
restaurar a vida.

 � Certo ❑ Errado

5 infeRno

1. O homem rico foi para o __________________ porque ele ignorava 
a Deus e vivia para si somente. Não há uma __________________ 
oportunidade no Inferno para ganhar o céu. __________________ 
pode somente ser recebido se ___________________ e crermos 
durante esta vida.

segunda       Inferno       arrependermos       Misericórdia

2. A Escritura diz que se alguém se recusar a crer na Palavra escrita 
de Deus, essa pessoa não se convencerá, ainda que alguém se 
levante dos mortos.

 � Certo ❑ Errado
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6 aCeitação e tRaição

1. Quando Jesus montou um jumentinho ao entrar em Jerusalém, 
uma multidão o saudou com louvores, esperando que ele os  
libertasse da opressão dos Romanos. Não sabiam que estavam: 

A. cumprindo uma profecia escrita 500 anos atrás pelo profeta 
Zacarias.

B. fazendo exatamente o que os seus líderes religiosos 
queriam deles.

2. Por causa da grande popularidade de Jesus entre as multidões 
durante a Páscoa, os líderes religiosos:

A. estavam planejando matá-lo publicamente como exemplo.
B. esperavam que Jesus fizesse um milagre.
C. estavam com medo de matar Jesus.
D. desejavam coroar Jesus como rei.

3. Jesus disse que o pão da Páscoa representa [seu corpo / sua amizade].

4. Beber do cálice simboliza o sangue de Jesus que logo seria 
derramado por muitas pessoas.

 � Certo ❑ Errado

Capítulo tReze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o jaRDim

1. Por ter submetido sua vontade humana à vontade de Seu Pai celestial, 
Jesus não sofreu ao pensar sobre o sofrimento que Ele iria passar.

 � Certo ❑ Errado

2. Quando a multidão vil, enviada para prender Jesus, lhe disse 
quem estavam procurando, Ele se identificou com um enfático 
“SOU EU!”. Uma tradução literal da língua original seria:

A.“Eu estou no controle”.
B.“Eu Sou, agora mesmo, Deus”.
C.“Eu Sou mais forte do que esta multidão”. 

3. Em resposta a Jesus que se identificou como “EU SOU”,
A. a multidão zombou.
B. Judas Iscariotes o ridicularizou.
C. A multidão caiu para trás.
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4. Quando Jesus foi preso, Pedro, com a intenção de protegê-lo, 
cortou a orelha de um servo. Jesus curou a orelha do homem, 
demonstrando compaixão, mesmo no meio de toda esta agitação.  

 � Certo ❑ Errado

5. Quando o Sumo Sacerdote perguntou: “Tu és o Messias Prometido?”, 
Jesus respondeu: [“Sou Eu” / “Eu não sou”].

2 o lugaR Da CaveiRa

1. O Sinédrio considerou Jesus culpado por dois motivos, mas um 
só era verdade.

A. Jesus declarava ser o Cristo / Messias.
B. Jesus se opunha ao pagamento dos impostos a César.

2. Como rei, Jesus tinha ambições políticas. Ele queria iniciar o seu 
reinado em Jerusalém.

 � Certo ❑ Errado

3. Nem Herodes e nem Pilatos podiam descobrir algo em Jesus para 
julgá-lo merecedor de morte.

 � Certo ❑ Errado

4. O profeta Davi escreveu que o Messias seria crucificado ___________ 
antes da crucificação tornar-se a pena capital romana oficial.

200 anos          800 anos           50 anos

5. Jesus garantiu ao ladrão ao seu lado na cruz que ele iria para o 
céu, porque colocou sua [confiança / expectativa] em Jesus para 
livrá-lo das consequências do pecado.

6. Quando Jesus morreu, a cortina do Templo em frente ao Santo 
dos Santos rasgou-se de alto a baixo. Isto foi muito significativo, 
pois: (Assinale duas alternativas)

A. Se alguém tentasse olhar atrás da cortina, estaria sujeito 
à morte.

B. o Sumo Sacerdote havia dito que tal coisa aconteceria.
C. homem algum poderia ter rasgado a cortina, somente Deus.

7. A palavra grega “Tetelestai”, traduzida como “Está consumado”, 
tinha vários significados no tempo de Cristo. Quais das seguintes 
expressões corresponde ao seu significado? (Assinale três alternativas)

A. A tarefa que me deste está terminada.
B. A dívida foi quitada.
C. Minha vida terminou. 
D. A procura por um sacrifício aceitável acabou.
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8. O dia em que Jesus morreu era o clímax da semana da Páscoa, 
quando o cordeiro Pascal seria morto.

 � Certo ❑ Errado

9. Um soldado romano lançou uma espada no coração de Jesus, 
mas não estava certo de que Jesus estava morto.

 � Certo ❑ Errado

3 o tÚmulo vazio 
1. O túmulo era muito seguro porque: (Assinale duas alternativas)

A. os discípulos gastaram a noite em frente ao túmulo.
B. era guardado por soldados bem treinados.
C. o túmulo foi lacrado com o corpo dentro.

2. O que aconteceu com os guardas quando o anjo do Senhor 
apareceu em frente ao túmulo?

A. Eles desmaiaram de medo.
B. Eles fugiram correndo.
C. Eles lutaram com o anjo.

3. O anjo disse a Maria e a Salomé que Jesus estava:
A. dormindo.
B. vivo, pois ressuscitou dos mortos.
C. morto.

4. A Escritura diz que quando João viu o túmulo vazio ele:
A. fugiu. B. chorou. C. creu. D. entrou em pânico.

5. Jesus, O Ungido, esmagou [a cabeça / o calcanhar] de Satanás, 
exatamente como Deus havia prometido no Jardim do Éden.

6. A morte é o resultado do pecado. Jesus não precisava morrer 
porque não tinha pecado. Ele morreu voluntariamente. 

 � Certo ❑ Errado

Capítulo CatoRze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o estRanHo

1. Jesus explicou aos dois homens que Cristo tinha de ____________. 
(Assinale três alternativas)

sofrer        morrer        ressuscitar        reencarnar
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2. Jesus usou _______________ para explicar todos os acontecimentos 
relacionados à Sua morte, sepultamento e ressurreição.

A. as escrituras Judaicas
B. uma parábola
C. livros históricos

2 a lei e os pRofetas
 — De aDão até noé —

1. Deus criou o homem [com uma vontade / sem emoções] para que, 
por suas escolhas obedientes, pudesse honrar a Deus.

2. De acordo com a Escritura, o homem enfrenta três tipos de morte.
___ A. Morte física:

___ B. Morte de um 
realacionamento:

___ C. A Segunda Morte:

1. Deus separado 
 da humanidade.

2. o espírito separado do corpo

3. separado de Deus e de toda a 
alegria futura por estar confinado 
eternamente ao Lago de Fogo.

3. O homem não pode tornar-se aceitável a Deus pelo seu próprio 
esforço.

 � Certo ❑ Errado

4. Relacione as colunas para formar sentenças completas.
___ A. Assim como um animal 

morreu para vestir Adão e 
Eva com roupas aceitáveis,

___ B. Assim como Abel ofereceu 
um sacrifício de sangue 
para receber o perdão 
pelo pecado,

___ C. Assim como só havia uma 
arca e uma porta para 
salvação,

___ D. O homem não pode 
alcançar ou agradar a 
Deus através de qualquer 
esforço religioso,

___ E. Assim como as pessoas dos 
dias de Noé foram julgadas 
por seus pecados, 

1. Deus julgará todos os 
homens, não importa 
qual seja sua filosofia 
de vida.

2. Jesus morreu para nos 
tornar aceitáveis na 
presença de Deus.

3. mas Deus se inclinou 
para alcançar o homem 
na pessoa de Jesus Cristo.

4. Jesus é o único caminho 
para a vida eterna.

5. Jesus foi o último sacrifício 
de sangue, morrendo 
para que nosso pecado 
pudesse ser perdoado. 
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5. Apesar de termos nascido neste mundo como inimigos de Deus, 
graças ao que Jesus fez na cruz, nós podemos agora ser amigos.

 � Certo ❑ Errado

6. Cada pessoa enfrenta a morte como consequência do seu próprio 
pecado. Mas Deus também ama a humanidade, portanto, na 
Sua [misericórdia / clemência], ele mostrou ao homem a graça. Ele 
providenciou [trabalho / um caminho] para que uma pessoa escape 
da morte através [da oração / de Jesus Cristo].

3 a lei e os pRofetas
 — De aBRaão até a lei —

1. Relacione as colunas para completar as sentenças.
___ A. Assim como o filho de 

Abraão foi amarrado e 
não podia se salvar,

___ B. Assim como o carneiro 
morreu no lugar do filho 
de Abraão,

___ C. Assim como a dívida de 
pecado de Abraão foi 
paga quando ele confiou 
em Deus,

1. Jesus paga nossa dívida de 
pecado quando colocamos 
nossa confiança nele.

2. assim Jesus morreu em 
nosso lugar e assumiu 
nossa punição na cruz. 
Ele é o nosso substituto.

3. nós estamos amarrados 
pelo pecado e somos 
incapazes de nos livrar 
de suas consequências.

2. Jesus morreu em nosso lugar e tomou sobre si a punição pelo 
nosso pecado. Ele é o nosso [igual / substituto].

3. Jesus clamou “Está pago”, pois nosso certificado de dívida estava 
pago por ele. Agora precisamos pagar a nossa parte do nosso 
certificado de dívida. 

 � Certo ❑ Errado

4. Deus creditou justiça ao certificado de dívida de Abraão porque 
ele aguardava aquilo que Jesus haveria de fazer na cruz. 

 � Certo ❑ Errado

5. Quais afirmações são verdade em relação à palavra crer? 
A. É sinônimo com confiança e fé. 
B. Baseia-se em fatos.
C. Envolve assentimento mental e confiança de coração. 
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6. Relacione as comparações entre a Páscoa e Jesus:

___ A. O cordeiro pascal tinha de 
ser perfeito.

___ B. Era necessário que o animal 
fosse macho.

___ C. O cordeiro morreu no lugar 
do primogênito.

___D. Os israelitas não deveriam 
quebrar quaisquer ossos do 
cordeiro pascal.

___ E. Quando o anjo da morte 
viesse, ele passaria adiante 
da casa que tivesse sangue 
aplicado em seus batentes.

1. Nenhum dos ossos de 
Jesus foi quebrado.

2. Jesus não tinha pecado.

3. Deus providenciou 
uma maneira para 
que seu julgamento do 
pecado passasse adiante 
de nós. Desta forma, 
o julgamento caiu 
sobre Jesus na cruz.

4. Jesus morreu em 
nosso lugar, como 
nosso substituto.

5. Jesus era homem.

7. Jesus, O Cordeiro de Deus, foi crucificado no mesmo dia em que o 
Cordeiro Pascal seria morto. Ele morreu na hora em que o sacrifício 
da tarde era oferecido no Templo.

 � Certo ❑ Errado

8. Guardar os Dez Mandamentos nos ajuda a restaurar o 
relacionamento quebrado com Deus.

 � Certo ❑ Errado

9. Jesus não tinha pecados próprios pelos quais devia morrer, e assim 
Ele pôde morrer pelos pecados do mundo todo.

 � Certo ❑ Errado

10. Quando somos vestidos com a justiça de Cristo, aos olhos de 
Deus, temos uma justiça equivalente à santidade de Deus.

 � Certo ❑ Errado

11. Deus disse que estamos justificados. Nós [estamos sem pecado / 
fomos declarados justos].

12. Deus só nos considerará justos se colocarmos ________________ 
no fato de que Jesus morreu na cruz em nosso lugar.

nosso anseio        nossa fé        nossos esforços
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4 a lei e os pRofetas
 — Do taBeRnáCulo até a seRpente De BRonze —

1.  Relacione as seguintes frazes para formar sentenças completas: 
O animal sacrificado devia ser …
___ A. do rebanho.

___ B. macho.

___ C. sem defeito.

___ D. aceito em 
 lugar do homem.

___ E. uma expiação—cobertura 
pelo pecado do ofertante.

___ F. um sacrifício de sangue.

Jesus … 
1. não tem pecado.

2. morreu em nosso lugar.

3. é o Cordeiro de Deus.

4. é homem.

5. foi o sacrifício de sangue 
feito por nós.

6. é nosso caminho para 
obtermos perdão do pecado.

2. Relacione as seguintes peças do Tabernáculo ao versículo que 
compara Jesus àquele objeto.

___ A. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 
Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. 

 João 14.6

___ B. Eu sou a luz do mundo. Quem me 
segue, nunca andará em trevas, mas 
terá a luz da vida.  João 8.12

___ C. Asseguro-lhes que aquele que crê tem 
a vida eterna. Eu sou o pão da vida. 

João 6.47,48

___ D. … dos seus pecados e iniquidades 
não me lembrarei mais. Onde esses 
pecados foram perdoados, não há mais 
necessidade de sacrifício por eles. 

Hebreus 10.17-18

1. O candelabro

2. A mesa com 
os pães da 
proposição

3. O propiciatório

4. A entrada 
única

3. A Escritura diz que quando alguma pessoa crê, ela é adotada na 
família de Deus, com todos os direitos de um filho. Ao invés de 
estar separado, agora é filho.

 � Certo ❑ Errado

4. O sacrifício de animais era um pagamento temporário pelo pecado, 
mas Jesus foi o Cordeiro final e definitivo.

 � Certo ❑ Errado
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5. Relacione as alternativas abaixo para completar as sentenças.
___ A. Assim como o Altar de 

Bronze era o primeiro passo 
em direção a Deus, através 
do sacrifício de sangue,

___ B. Assim como os israelitas 
que traziam um sacrifício 
de animal provavam sua 
fé nas instruções de Deus,

___ C. Assim como a cortina 
do Tabernáculo, que 
separava o homem de 
Deus, foi rasgada ao 
meio, permitindo que o 
homem entrasse no Santo 
dos Santos,

___ D. Assim como o único 
caminho para os israelitas 
serem curados das 
picadas das serpentes 
era simplesmente voltar-
se e olhar para a serpente 
de bronze,

1. Jesus, nosso Cordeiro, é o 
primeiro e único passo para 
ter um relacionamento 
correto com Deus.

2. assim Deus enviou Jesus 
para sofrer como um 
sacrifício em nosso lugar 
para que pudéssemos 
entrar com toda confiança 
na presença de Deus.

3. devemos colocar nossa 
confiança naquilo que 
Jesus fez na cruz.

4. o único caminho para nos 
tornarmos justos diante de 
Deus é nos arrependermos, 
simplesmente voltando-
nos e olhando pela fé 
para Jesus, crendo que 
Ele pagou nossa dívida 
de pecado.

6. Assim como Jesus ressuscitou, conquistando a morte, também 
nós nos tornamos vivos, agora e eternamente.

 � Certo ❑ Errado

7. Embora o homem esteja espiritualmente morto e tem de 
enfrentar a morte eterna no Lago de Fogo, aqueles que creem 
agora estão espiritualmente vivos e habitarão eternamente no 
__ __ __ com seu Criador.

5 a lei e os pRofetas
 — De joão Batista até a RessuRReição —

1. Ao escolhermos seguir o nosso próprio caminho, estamos perdidos 
e separados de Deus por causa do nosso pecado.

 � Certo ❑ Errado
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2. Relacione as frases seguintes para completar as sentenças:
___ A. Assim como um pastor 

busca e resgata suas 
ovelhas perdidas,

___ B. Assim como um escravo 
era acorrentado, sem 
poder se libertar,

___ C. Assim como havia uma 
única porta para um 
aprisco de ovelhas, 

___ D. Assim como os fariseus 
não podiam chegar a 
Deus guardando os Dez 
Mandamentos,

1. nós somos escravos de 
Satanás e não temos 
condições de nos salvar.

2. nós não podemos chegar 
a Deus por meio de  
boas obras.

3. Jesus deixou o Céu e 
morreu na cruz por nós, 
em nosso lugar, para pagar 
nossa dívida de pecado e 
livrar-nos da morte.

4. há somente um caminho 
para Deus.

3. Assinale as razões pelas quais Jesus morreu.
A. Nosso pecado exigiu a morte.
B. Jesus tinha de morrer por seu próprio pecado.
C. Jesus tomou as consequências eternas de nosso pecado 

sobre Si.

4. Na cruz, houve uma grande troca. Jesus tomou nosso _______________ 
e deu-nos Sua _________________.

fé       pecado       confiança       justiça       amor

5. Quem é responsável pela morte de Jesus na cruz?
A. Apenas os soldados romanos.
B. Os líderes religiosos.
C. O mundo todo, inclusive cada pessoa que já viveu e que viverá.

6. A ressurreição provou que Jesus venceu a __ __ __ __ __; Ele 
retirou da morte seu terrível caráter definitivo.

7. A Palavra de Deus declara claramente que a salvação é um 
_______________ de Deus. Nós não podemos conquistá-la e não 
a merecemos.

A. dom B. prêmio B. salário

8. O que importa não é o tamanho de nossa fé, mas em quem colocamos 
nossa fé.

 � Certo ❑ Errado
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9. Pela __ __, 
nós cremos que Jesus morreu em nosso lugar pelo nosso pecado.
nós cremos que Jesus pagou nossa dívida de pecado. 
nós cremos que a justiça de Deus foi satisfeita pela morte de Jesus. 
nós cremos que Deus nos dá o dom da vida eterna. 

Capítulo Quinze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 tuDo o Que os pRofetas falaRam

1. Setecentos anos antes do nascimento do Messias, o Profeta Isaías 
fez de forma escrita uma descrição vívida do sofrimento do Messias. 

 � Certo ❑ Errado

2. Mesmo após centenas de profecias se cumprirem na vida de Jesus, 
os discípulos continuavam lentos em acreditar “tudo o que os 
profetas falaram”. 

 � Certo ❑ Errado

2 jesus RetoRna paRa o Céu 
1. Não muito após a sua ressurreição, Jesus levou seus discípulos 

para um monte e dali ele foi ao Céu. 
 � Certo ❑ Errado

2. A Escritura diz que Jesus virá pela segunda vez. Podemos ter certeza 
de que isto acontecerá porque Deus sempre cumpre Suas promessas.

 � Certo ❑ Errado

3 voCê CRê nos pRofetas?
1. De acordo com a Bíblia, Deus, em sua graça, tolerará o pecado por 

algum tempo, mas então, em sua justiça, julgará o pecado, seja 
nesta vida ou após a morte.

 � Certo ❑ Errado

2. Depois de ouvir de Paulo a mensagem de Jesus, Félix disse que 
queria esperar por um tempo mais conveniente.  

 � Certo ❑ Errado

3. Saulo, Herodes Agripa, Agripa II, Felix, todos estes homens fizeram 
uma escolha; é a mesma escolha que nós enfrentamos.

 � Certo ❑ Errado
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RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO Um
1 pRólogo

Não há nenhuma pergunta sobre esta seção.

2 CompReenDenDo CoRRetamente

1. Certo 
2. Certo 
3. E 

3 um ÚniCo livRo

1. B, C, e D 
2. Certo 
3. B 
4. A
5. Errado. É verdade que Deus dirigiu os profetas e que 

foi registrado exatamente aquilo que Ele queria que 
fosse escrito, mas esses homens não estavam livres 
para acrescentar seus pensamentos particulares.

6. A
7. Certo
8. Errado. Os próprios profetas testificaram que Deus 

preservaria sua Palavra escrita de tal forma que 
esta jamais seria mudada.

9. Certo
10. B

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO DOIS
1 no pRinCípio, Deus …

1. Errado. As Escrituras afirmam que Deus não teve 
início e não terá fim—Ele é eterno. 

2. Certo 
3. C 
4. B
5. Certo
6. Errado. Somente Deus é o Altíssimo. Ele governa 

sobre tudo—tudo o que vemos e não vemos.
7. A 
8. B

Descubra 
as respostas 
nestas páginas 
no livro
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2 anjos, Hostes e estRelas

1. A e B
2. Certo
3. faz e dono
4. A e C
5. C
6. Certo

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO TRêS
1 Céu e teRRa

1. Certo
2. B e C
3. Certo
4. Errado. Deus não apenas sabe e entende tudo 

como Ele também é Todo-Poderoso. 
5. Certo

2 eRa Bom

1. Errado. Conforme as Escrituras, Deus criou tudo 
o que há no universo, incluindo nosso mundo, 
em seis dias.

2. Certo
3. Ordem
4. Certo
5. A, B, e C
6. A
7. cuida e ama 

3 Homem e mulHeR

1. Errado. Antes, o homem é como um espelho que 
reflete a imagem, mas não é o objeto em si mesmo.

2. A 
3. Errado. Como o Criador de Adão e Eva, eles 

pertencem a Ele. Ele era o Dono deles e sabia o 
que era melhor para eles.

4. B
5. escolher e obedecer 
6. Certo
7. Certo
8. Certo

página 20
página 20
página 21
página 22
página 21
página 22

página 25
página 25
página 25

página 25
página 26

página 41
página 30
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RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO QUATRO
1 eu seRei

1. orgulho
2. C
3. Certo
4. Certo

2 Deus Disse …?
1. A
2. A
3. Certo
4. culpa
5. Certo
6. escolha e pecado
7. Errado. Deus é santo e, portanto, não pode tolerar 

o pecado em Sua presença. A desobediência 
de Adão e Eva abriu um abismo enorme no 
relacionamento entre Deus e o homem.

8. Errado. Deus considera toda a desobediência 
como pecado.

3 onDe voCê está?
1. Certo 
2. A e C 
3. B
4. Certo
5. A
6. Certo
7. B
8. Certo

4 moRte

1. Errado
2. salário
3. A:3    B:1    C:2
4. Certo
5. lago de fogo
6. segunda
7. Certo
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RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO CINCO
1 um paRaDoxo

1. leis
2. D
3. Certo
4. pecado e perfeição
5. Certo
6. Errado. Sendo que o homem era um pecador, ele não 

merecia o amor, a graça e a misericórdia de Deus.
7. todos os
8. A
9. C

2 expiação

1. remover
2. morte
3. Errado. Caim e Abel herdaram a natureza pecaminosa 

de Adão.
4. B
5. C 
6. A e C
7. B, C, e D
8. aceito
9. A, D e E

3 o pRofeta enoQue

1. Certo
2. A e C 

4 o pRofeta noé

1. C 
2. Certo
3. B e C
4. morte
5. Errado. Diferente do homem que às vezes ameaça, mas 

nunca cumpre, Deus sempre cumpre a Sua Palavra.
6. Certo

5 BaBel

1. C
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2. Errado. A Bíblia diz que Deus é o único digno de 
ter o Seu nome exaltado.

3. religião
4. A e B
5. Certo
6. Certo

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO SEIS
1 jó

1. Certo
2. B

2 o pRofeta aBRaão

1. Certo
2. Errado. Abrão (Abraão) aprendeu que a única 

maneira de ganhar uma justiça igual a justiça 
de Deus era confiar no Senhor e o próprio Deus 
providenciaria a justiça.

3. respeito e debitada

3 fé genuína

1. A
2. Certo
3. Errado. Sendo que Abrão (Abraão) confiou em 

Deus, o resultado natural foi que ele fez aquilo 
que Deus queria que ele fizesse. 

4 HagaR & ismael

1. Errado. Sendo que Abrão (Abraão) e Sarai (Sara) 
ainda não tinha filho em sua idade avançada, eles 
decidiram fazer as coisas à sua própria maneira.  

2. Certo
3. Certo

5 ismael e isaQue

1. Certo
2. Certo 

6 o pRoveDoR

1. Certo
2. substituto 
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3. C
4. A:3    B:1    C:5    D:4    E:2 
5. Certo

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO SETE
1 jaCó e juDá

1. A 
2. Libertador

2 moisés

1. B
2. C

3 o faRaó e a pásCoa

1. A e B
2. maneira
3. Errado. Deus deu instruções específicas aos 

israelitas e deixou claro que eles deveriam obedecer.
4. Certo
5. Certo
6. A:3    B:1    C:2

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO OITO
1 pão, CoDoRnizes e água

1. Errado. Eles murmuraram e reclamaram.
2 B
3. Certo

2 os Dez manDamentos

1. C
2. Certo
3. B
4. Certo
5. assassinato
6. Certo
7. A
8. mentira
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9. Errado. As expectativas de Deus permanecem 
constantes e imutáveis.

10. Certo

3 a sala Do tRiBunal

1. C
2. Certo
3. Errado. Somos incapazes de guardar a lei de modo 

consistente e perfeito.
4. A e B
5. pecado
6. B
7. A
8. C
9. Certo

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO NOVE
1 o taBeRnáCulo

1. C
2. A e D
3. Errado. Os israelitas deveriam construir o 

Tabernáculo exatamente conforme o padrão dado 
por Deus a eles. 

4. B
5. Certo
6. Errado. Ao entrar no átrio do Tabernáculo, o 

primeiro passo do homem para se aproximar de 
Deus era oferecer um sacrifício no Altar de Bronze.

7. A mão, na cabeça, morrer, substituto, aceitou
8. C
9. Certo
10. sangue/ Dia da Expiação

2 inCReDuliDaDe

1. responsáveis
2. Certo
3. Errado. O propósito de Deus no julgamento é 

produzir uma mudança de atitude descrito pela 
palavra arrependimento.

4. C
5. Certo
6. morte

página 132
página 132

página 132
página 133

página 133
páginas 133-134
página 134
página 135
página 135
página 135
página 137

página 139
página 140

página 140
página 140
página 144

página 145
página 146
página 146
página 147
página 147

página 148
página 149

página 150
página 150
página 150
página 151



reSPoStAS  57

3 juízes, Reis e pRofetas

1. Errado. Deus quer que todas as pessoas de todas 
as nações confiem somente Nele.

2. B
3. A e C 
4. C
5. B
6. Certo

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO DEz
1 o anjo gaBRiel

1. Certo
2. A
3. Certo
4. B e C
5. Errado. O Libertador Prometido foi o Senhor Altíssimo 

que veio à terra como o menino Jesus.

2 o messias

1. A:3    B:1    C:2    D:4
2. A e C
3. B 
4. Certo

3 entRe os sáBios

1. Certo
2. Certo

4 o pRofeta joão

1. identificação
2. Certo
3. Errado. Pelo contrário, esses líderes religiosos 

eram orgulhosos e viam a si mesmos melhores do 
que qualquer outra pessoa. Embora impusessem 
regras severas sobre os outros, eles não praticavam 
o que pregavam. Eles precisavam mudar o modo 
de pensar sobre sua posição diante de Deus.

4. cordeiro, antes dele
5. Certo
6. infinito, finitas
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RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO ONzE
1 tentaDo

1. Certo 
2. B
3. C
4. Errado. Jesus disse que a prioridade do homem 

deveria ser seu bem estar espiritual.
5. Errado. Satanás sempre cita a Bíblia erroneamente, 

distorcendo seu significado.
6. Certo
7. Errado. Jesus, o Deus Criador, é mais poderoso do 

que Satanás, um ser criado.
8. A

2 poDeR e fama

1. Certo
2. Errado. Jesus era Deus e deu credibilidade às suas 

palavras através de suas ações.
3. B, C, D

3 niCoDemos

1. Errado Ele estava se referindo a um nascimento 
espiritual.

2. eterna
3. C
4. O objeto
5. B
6. Certo
7. Errado. Não há meio-termo. Jesus disse que se 

alguém crê Nele, tem a vida eterna; se não crer, 
já está condenado.

8. Errado. Jesus afirmou claramente que podemos 
conhecer nosso destino eterno agora. 

4 Rejeição

1. fé
2. A, B, C
3. incapacidade, pecaminosidade
4. Errado. Nenhum dos discípulos era líder religioso. 
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5 o pão Da viDa

1. A, B
2. C

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO DOzE
1 tRapos imunDos

1. Certo
2. A
3. à humildade
4. A, C e D
5. Errado. A Bíblia é clara que boas obras não podem 

adquirir o direito diante de Deus.
6. B
7. Certo
8. não tem nada

2 o CaminHo

1. pastor
2. B
3. Jesus
4. caminho, a única verdade, vida eterna

3 o plano

1. Certo
2. C
3. Errado. Jesus reprovou Pedro imediatamente. Não 

compreendendo o plano de Deus, Pedro estava 
sendo usado por Satanás. 

4. Certo

4 lázaRo

1. Errado. Embora não saibamos o que Marta 
esperava que Jesus fizesse, a sua fé Nele estava 
bem alicerçada. Ela estava convencida que Jesus 
era o Messias prometido.

2. Certo
3. A
4. Certo
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5 infeRno

1. Inferno, segunda, Misericórdia, arrependermos
2. Certo

6 aCeitação e tRaição

1. A
2. C
3. seu corpo
4. Certo

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO TREzE
1 o jaRDim

1. Errado. Embora Jesus tenha submetido sua vontade 
humana ao Seu Pai celestial, Ele agonizou sobre o 
sofrimento que enfrentaria.

2. B
3. C
4. Certo
5. Sou Eu

2 o lugaR Da CaveiRa

1. A
2. Errado. Mesmo sendo Rei, Jesus não tinha nenhuma 

ambição política. Seu reino começou no coração 
das pessoas.

3. Certo
4. 800 anos
5. confiança
6. A, C
7. A, B, D
8. Certo
9. Errado. Esses soldados eram treinados na arte de 

matar. Era impensável a falha numa execução pública. 

3 o tÚmulo vazio

1. B, C
2. A
3. B
4. C
5. cabeça
6. Certo
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RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO CATORzE
1 o estRanHo

1. sofrer, morrer, e ressuscitar
2. A

2 a lei e os pRofetas
— de adão aTé Noé —
1. com uma vontade
2. A:2    B:1    C:3
3. Certo
4. A:2    B:5    C:4    D:3    E:1
5. Certo
6. misericórdia, um caminho, de Jesus Cristo

3 a lei e os pRofetas
— de abraão aTé a lei —
1. A:3    B:2    C:1
2. substituto
3 Errado. A morte de Jesus pagou completamente o 

débito de pecado do homem—passado, presente 
e futuro.

4. Certo
5. A, B, C
6. A:2    B:5    C:4    D:1    E:3 
7. Certo
8. Errado. Os Dez Mandamentos nos mostram que 

somos pecadores os quais só podem se aproximar 
de Deus na maneira de Deus.

9. Certo
10. Certo
11. fomos declarados justos
12  nossa fé

4 a lei e os pRofetas
— do TaberNáculo aTé a serPeNT de broNze —
1. A:3    B:4    C:1    D:2    E:6    F:5
2. A:4    B:1    C:2    D:3
3. Certo
4. Certo
5. A:1    B:3    C:2    D:4
6. Certo
7. céu
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5 a lei e os pRofetas
— de João baTisTa aTé a ressurreição —
1. Certo
2. A:3    B:1    C:4    D:2
3. A e C
4. pecado, justiça
5. C
6. morte
7. A
8. Certo
9. fé

RESPOSTAS PARA O

CAPíTUlO QUINzE
1 tuDo o Que os pRofetas falaRam

1. Certo
2. Certo

2 jesus RetoRna paRa o Céu

1. Certo
2. Certo

3 voCê CRê nos pRofetas?
1. Certo
2. Certo
3. Certo
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Segunda Edição-português  

Ao estudar um livro tão significativo como 
a Bíblia é importante compreender os fatos 
com precisão. Tudo o que os ProfeTas falaram foi 
escrito para tornar a Palavra de Deus clara 
e direta. O livro de exercícios avança  mais 
um passo no aprendizado, tendo sido 
concebido com o propósito expresso de 
levar o leitor  à principal mensagem das 
Escrituras, utilizando-se de Tudo o que os 
ProfeTas falaram.
 
Utilizando uma abordagem de aprendizado 
“descubra por você mesmo”, esse estudo 
lhe ajudará a classificar em sequência 
lógica os acontecimentos encontrados na 
Palavra de Deus e lhe dará a oportunidade 
de determinar o significado de cada história. 
o livro de exercícios, juntamente com Tudo o 
que os ProfeTas falaram, são duas excelentes 
ferramentas para que você adquira 
discernimento nas Sagradas Escrituras.

Livro de Exercícios para 




