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ReseRve algum tempo paRa leR isto …
A ideia de estudar a Bíblia 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 Bíblia. Muitas pessoas gastam muito 
mais tempo por semana diante de uma TV do que a maioria das 
pessoas levaria para completar este estudo. Antes de começar, 
algumas observações:

1.  Estude para obter conhecimento para você mesmo. A proposta 
deste livro é estudar o tema principal da Bíblia. Acreditar ou 
não fica a seu critério. Não há necessidade de defender suas 
crenças atuais ou conclusões futuras.

2.  Primeiro, obtenha uma visão do todo. Não perca de vista 
o propósito do estudo. A menos que surja uma pergunta 
relacionada ao assunto que está sendo estudado, anote sua 
dúvida e reserve-a até o fim. Depois que você tiver uma visão 
geral, poderá voltar e preencher as lacunas, respondendo às 
suas dúvidas.

3.  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 cada seção do 
capítulo de O estranho e responda as perguntas no seu Livro 
de Exercícios, antes de passar para a próxima seção. Se você 
responder uma pergunta incorretamente, procure na página 
indicada e revise rapidamente a lição. Isto não demorará mais 
do que alguns instantes e o ajudará imensamente à medida 
que você aprofundar o seu estudo. Preste atenção às perguntas 
referentes ao conteúdo estudado em seções anteriores.

 Se o fato de parar e responder as perguntas do seu Livro de Exercícios 
atrapalhar a sequência da história em sua mente, então deixe-o 
de lado e leia apenas O Estranho. Ao terminar a leitura, reinicie 
os exercícios.

4. Termine o estudo. Se você tirar uma conclusão final sobre 
a mensagem principal da Bíblia antes de concluir o estudo, 
poderá chegar a uma conclusão errada.

5.  As perguntas deste Livro de Exercícios não devem ser consideradas 
um exame ou teste. Elas são apenas perguntas de revisão, cujo 
objetivo é ajudá-lo a verificar se entendeu os pontos principais. 
Não se sinta ofendido se achar uma pergunta fácil demais – isto 
significa que você entendeu o assunto. Pode ser que alguns 



tenham mais dificuldade. Algumas questões exigem mais atenção. 
Em muitos casos, mais de uma resposta está correta. Marque 
todas que estiverem corretas. Quando o exercício solicitar que 
você preencha os espaços em branco, estes indicam o número 
de letras de cada palavra.

6. As questões Para consideração adicional não só reforçam o que 
você aprendeu, mas ajudam a aprender a manusear a Bíblia.

7. Para aproveitar melhor o seu estudo, você também precisa de:
a) uma Bíblia: você pode fazer todo o estudo sem uma Bíblia, 

mas para ter um resultado melhor, use uma Bíblica completa, 
com o Antigo e o Novo Testamento. 

b) um exemplar de O EStRanho no CamInho de EmaúS: Esse livro 
cita aproximadamente 1193 versículos bíblicos, acompanhados 
de comentários. Embora seja um guia de estudos, leia-o como 
se fosse um livro de histórias. Se você ainda não possui esse 
livro, veja na contracapa como poderá obtê-lo. As respostas 
do Livro de Exercícios estão naquele livro.

Agora, abra O Estranho no Caminho de Emaús, 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 as Coisas

1. A Bíblia é o livro que há mais tempo está na lista dos mais 
vendidos.

 � Certo  �  Errado

2. Em muitos sentidos, a Bíblia 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 Bíblia 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. Concentrar-se em um tema de cada vez.
D. Procurar obter primeiro uma visão geral e depois, se 

quiser, voltar e completar os detalhes.

4. A Bíblia trata de muitos assuntos e temas diferentes. Se misturarmos 
esses temas ou assuntos aleatoriamente, o resultado será:

A. Um entendimento claro da Bíblia
B. Confusão

5. Os objetivos do livro O Estranho no Caminho de Emaús são: 
A. Abordar os principais acontecimentos bíblicos.
B. Facilitar a compreensão, relacionando as histórias bíblicas 

numa sequência lógica.
C. Oferecer um entendimento exaustivo e abrangente da 

Bíblia.
D. Reunir as histórias bíblicas numa mensagem clara e 

contínua.
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3 um ÚniCo livRo

1. Quantos livros diferentes compõem a Bíblia?
A. 44 B. 55 C. 66

2. Quantas pessoas Deus usou para escrever esses livros?
A. Doze pessoas
B. Mais de quarenta pessoas
C. Quase 1500 pessoas

3. Quantos anos foram necessários para escrever a Bíblia toda?
A. Aproximadamente 5000 anos
B. Exatamente 70 anos
C. Aproximadamente 1500 anos

4. De acordo com as Escrituras, quem foi o autor de cada um dos 
livros da Bíblia?

A. Um simples profeta humano
B. Deus
C. A Bíblia não diz

5. A Bíblia diz que Deus e suas palavras são inseparáveis, razão 
pela qual muitas vezes a Bíblia é chamada:

A. A Palavra de Deus B. As Escrituras

6. A Bíblia 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

7. Existem muitos motivos para termos certeza de que a Bíblia que 
temos hoje é________________ que os profetas escreveram.

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

8. As Escrituras podem ser divididas em três partes – O Antigo 
Testamento, o Novo Testamento e a Concordância Bíblica.

 � Certo  � Errado

9. Qual é a alegação importante da Bíblia sobre si mesma em 
relação a Deus?

A. ela indica ao homem sobre como Deus é
B. ela é a mensagem de Deus ao homem
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Para consideração adicional:

1. Antigamente, um profeta era um mensageiro que transmitia 
as palavras de Deus ao povo. Em geral, a mensagem chamava 
a atenção para os aspectos da vida diária, mas quase sempre 
a mensagem do profeta incluía coisas que ainda deveriam 
acontecer. Essa previsão do futuro tinha um aspecto prático. 
Ela era um teste infalível para determinar se um profeta era 
genuíno.

Se o que o profeta proclamar em nome do SENHOR não acontecer 
nem se cumprir, essa mensagem não vem do SENHOR …

Deuteronômio 18.22

 A mensagem de um profeta era confirmada pela exatidão 
do cumprimento de suas profecias. Ele tinha de estar 100% 
correto – não havia margem de erro.

Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa 
que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, 
terá que ser morto. Deuteronômio 18.20

 Em outras palavras, um profeta tinha de estar 100% certo 
ou seria morto. Obviamente esse sistema desencorajava os 
“candidatos” a falsos profetas.

2. Encontre o início e o fim do Antigo e do Novo Testamentos.

3. Identifique aquelas partes da Bíblia que não são expressamente 
a Palavra de Deus, tais como notas de rodapé, concordância, 
mapas, etc.

4. Encontre e leia estes versículos (lIvRo, capítulo, versículo):
2 tImóteo 3.16; 2 PedRo 1.20-21; Salmo 119.160

Capítulo dois
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 no pRinCípio, deus …
Lembre-se de que mais de uma resposta pode estar correta.

1. A Bíblia diz que Deus criou-se a si mesmo na eternidade 
passada.

 � Certo  � Errado

2. A Bíblia diz que Deus existe desde a eternidade passada e 
existirá até a __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ futura.
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3. De acordo com a Bíblia, o que Deus precisa para existir?
A. O que é essencial para qualquer ser vivo
B. Matéria eterna
C. Nada

4. Deus possui muitos nomes que descrevem seu caráter. Um 
desses nomes é ____ ______, que implica num Deus auto-
existente (duas palavras).

5. O nome Senhor dirige nossa atenção para a posição de Deus 
– Ele é Senhor dos senhores.

 � Certo  � Errado

6. O termo O Altíssimo mostra que há poucos semelhantes a Ele. 
Ele é um regente desse universo.

 � Certo  � Errado

7. A Bíblia declara que Deus é Soberano, o que significa que Ele 
é o ___________ do Universo.

A. Senhor B. Governante C. Rei

8. A Bíblia afirma claramente que só há __ __ Deus.

9. A Bíblia diz que Deus é invisível. Ele é um __ __ __ __ __ __ __ __.

Para consideração adicional:
Encontre e leia os seguintes versículos (lIvRo, capítulo. versículo):

 Salmo 102.12; Salmo 8.1; JeRemIaS 10.10a

2 anjos, Hostes e estRelas

1. A Bíblia denomina os espíritos de diversas formas:
A. Querubins B. Anjos
C. Estrelas D. Hostes

2. A Bíblia afirma que os anjos são:
A. inumeráveis B. invisíveis C. iguais a Deus

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

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

 Aquele que ________ o remo, também é __________ do remo.
  faz conserta
  compra dono
  quebra vende
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5. Embora os seres angelicais sejam muito poderosos e inteligentes, 
eles não têm a capacidade de escolher porque não foram 
criados com vontade própria.

 � Certo  � Errado

6. Qual é o nome em latim usado para o mais poderoso e belo 
espírito jamais criado?

A. Gabriel B. Lúcifer C. Miguel

7. A palavra ungido significa “separado para uma função especial.”
 � Certo  � Errado

8. A Bíblia declara que Deus é digno de:
A. louvor B. nada

9. A palavra adoração significa declarar uma pessoa __ __ __ __ __.

Para consideração adicional:
Encontre e leia estes versículos (lIvRo, capítulo, versículo)
 neemIaS 9.6; Salmo 145.3; aPoCalIPSe 4.11

Capítulo tRês
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 Céu e teRRa

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

2. Que meios Deus usou para criar?
A. Ele usou anjos.
B. Ele simplesmente falou.
C. Ele usou os elementos básicos.

3. Como humanos nós somos capazes de criar, mas somente com 
materiais pré-existentes. Deus criou tudo a partir do __ __ __ __.

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

 � Certo  � Errado

5. A Bíblia declara que Deus é um ser extremamente inteligente, 
mas Seu conhecimento é limitado.

 � Certo  � Errado

6. A Bíblia afirma que somente Deus possui esta tríade de 
atributos. Ele:

A. é  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
B. é  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
C. está presente em todo lugar ao __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
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7. A Bíblia ensina claramente o conceito do panteísmo: Deus está 
em tudo, e tudo é Deus.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Encontre e leia estes versículos (LIvRo, capítulo. versículo):

 Salmo 8.9; Salmo 139.1-6; ISaíaS 40.25,26,28

2 eRa Bom

(Para preencher as lacunas, escolha a melhor resposta do banco 
de palavras abaixo.)

1. A Bíblia diz que Deus criou o mundo em sete 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 __ __ __ __ __.

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. Deus determinou que cada animal se reproduzisse de acordo 
com sua __ __ __ __ __ __ __, o que significa que um gato só 
pode gerar outro gato.

6. A Bíblia diz que “Deus viu que era bom”. Em outras palavras, 
tudo que Ele fez era:

A. perfeito. B. sem defeito. C. puro.

7. 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 __ __ __ __ __, 
e ambas significam sem mancha.

8. Deus criou a rica variedade que vemos e usufruímos para nosso 
deleite. Deus é um Deus que verdadeiramente__ __ __ __ __.

santo  ordem  espécie  justo  cuida  amigável  confiança

Banco de Palavras
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Para consideração adicional:
Usando a Bíblia, encontre o livro de Gênesis, capítulo 1 e revise 
os dias da criação. Encontre e relacione os fatos abaixo:

___ Primeiro Dia a. vegetação
___ Segundo Dia b. aves
___ Terceiro Dia c. Deus descansou
___ Quarto Dia d. animais da terra, homem
___ Quinto Dia e. o firmamento (atmosfera)
___ Sexto Dia f. estrelas
___ Sétimo Dia g. luz

3 Homem e mulHeR

1. A Bíblia diz que o homem foi criado à imagem de Deus. 
Em parte, isto significa que Deus criou o homem com (três 
alternativas estão corretas):

A. uma mente
B. um corpo físico
C. emoção
D. vontade própria

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. O que significa o nome Eva?
A. Serva
B. Doadora de vida
C. Mulher

4. Deus colocou Adão e Eva em um jardim chamado Éden. Este 
jardim era:

A. apenas suficiente para suprir suas necessidades básicas.
B. um paraíso com uma impressionante abundância.
C. insuficiente para suprir suas necessidades.

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

 � Certo  � Errado

6. Deus foi o Criador de Adão e Eva, portanto, Ele também era 
o seu __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
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7. Qual era a única coisa que Adão e Eva não podiam fazer?
A. Comer da Árvore da Vida
B. Comer da Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal
C. Comer de ambas as árvores
D. Não havia proibição alguma

8. A habilidade de __ __ __ __ __ __ __ __ é o que distingue o 
homem de um robô. Isto faz com que um relacionamento seja 
genuíno.

9. Já que somos capazes de escolher, a palavra __________________ 
tem significado e profundidade especiais.

A. “escravizar” B. “coagir” C. “obedecer”

10. A Bíblia diz que a humanidade foi criada para refletir a grandeza 
de Deus – para honrá-lo como um filho honra seu pai.

 � Certo  � Errado

11. O Criador era ________________________ de Adão e Eva.
A. um amigo íntimo que cuidava
B. um instrutor sábio ainda que distante
C. um estranho distante e indiferente

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

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

1. Na Papua Nova Guiné, a cultura popular diz que quem faz o 
remo também é dono do remo. Encontre e leia esses versículos, 
que ilustram a relação Criador-Proprietário:

1 CRônICaS 29.11-12; Salmo 24.1-2; Salmo 47.2

2. Muitas Bíblias possuem uma concordância no final. Esta é uma 
ferramenta que nos ajuda a encontrarmos um determinado 
versículo. Por exemplo, digamos que você se lembre de que 
Deus disse que criaria o homem à “sua própria imagem”, mas 
você não lembra onde está o versículo. Tente encontrá-lo 
usando a concordância, procurando a palavra “Imagem”:

Criou Deus o homen à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homen e mulher os criou.
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Capítulo QuatRo
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 eu seRei

1. Lúcifer era um anjo poderoso ______________ por Deus para 
responsabilidades especiais.

A. batizado B. ungido C. nomeado

2. A Bíblia conta que Lúcifer repetiu uma palavra cinco vezes:

“___ subirei ao céu.”

“___ subirei ao céu.”

“___ assentarei no monte da assembleia nos lugares mais 
altos do monte santo.”

“___ subirei acima das mais altas nuvens.”

“___ serei semelhante ao Altíssimo.” Isaías 14.12-14

3. A rebelião de Lúcifer foi estimulada por seu próprio

__ __ __ __ __ __ __.

4. Para Deus, um coração orgulhoso é um __ __ __ __ __ __.

5. A Bíblia diz que por causa da natureza santa de Deus, Ele não 
tolera o __ __ __ __ __ __ em sua presença.

6. Quando Deus expulsou Satanás e seus seguidores do Céu, 
Satanás tornou-se o maldoso arquiinimigo de Deus e declarou 
guerra a tudo o que Deus representa.

 � Certo  � Errado

7. Quantos anjos seguiram Lúcifer em sua rebelião?
A. metade de todos os anjos
B. um terço de todos os anjos
C. três quartos de todos os anjos

8. Lúcifer tornou-se conhecido por outros nomes – nomes que 
revelam aspectos de seu caráter. Com um traço, ligue os nomes 
correspondentes. Veja a página 54 se você tiver dúvida.

A. Diabo a. adversário
  b. falso acusador
B. Satanás c. caluniador
  d. inimigo

9. A Bíblia diz que Deus preparou um lugar para esses espíritos 
rebeldes chamado __ __ __ __ de __ __ __ __.
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Para consideração adicional:

Encontre e leia estes versículos:

 Êxodo 15.11; aPoCalIPSe 20.10

2 deus disse …?
1. A Bíblia nos diz que Satanás:

A. é o grande enganador.
B. é um brincalhão inocente.
C. deseja nos fazer verdadeiramente felizes.
D. é fruto da imaginação.

2. Quando Satanás chegou ao jardim, plantou na mente de Eva 
algo que ela nunca tinha considerado: que a criatura poderia 
_____________ Criador.

A. criticar o B. questionar o C. confiar no

3. 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

4. O que Adão e Eva fizeram foi semelhante a crianças brincando na 
rua, contrariando as ordens de sua mãe. Os jovens desobedientes 
pensam que sabem __ __ __ __ __ __ 

 __ __ __ __ __ a sua mãe o que é seguro e divertido. Adão e 
Eva pecaram quando pensaram que sabiam __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ Deus o que era bom para eles.

5. A Bíblia diz que Deus considerou a desobediência de Adão e 
Eva como um engano inocente – um mal-entendido.

 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

7. Adão e Eva costuraram folhas de figueira para se cobrirem e 
se esconderam de Deus porque estavam experimentando um 
sentimento novo e desconfortável, chamado __ __ __ __ __.

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

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

 � Certo  � Errado
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Para consideração adicional:
Encontre e leia estes versículos:

 João 8.44; 2 CoRíntIoS 11.14; 1 Samuel 15.23a

3 onde voCê está?
1. Deus sabia que Adão e Eva tinham comido o fruto proibido 

antes de falar com eles.
 � Certo  � Errado

2. Quando Deus encontrou Adão e Eva no jardim, iniciou a 
conversa com uma __ __ __ __ __ __ __ __.

3. 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

4. A quem Adão culpou pelo seu pecado? (Duas estão corretas.)
A. Eva B. Deus C. A si mesmo D. A serpente

5. A quem Eva culpou pelo seu pecado? (Duas estão corretas.)
A. Adão B. A serpente C. A si mesma D. Deus

6. Adão e Eva confessaram que eram pecadores culpados.
 � Certo  � Errado

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

8. A Bíblia 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:

A. O Ungido.
B. O Libertador Prometido.
C. O Salvador.

9. A Bíblia também declara que Satanás feriria o filho temporariamente, 
mas o filho _________________ Satanás.

A. esmagaria fatalmente
B. feriria seriamente
C. ajudaria

10. 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
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11. 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.

12. 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 __ __ __ __ __.

Para consideração adicional:

Encontre e leia estes versículos:

 eCleSIaSteS 12.14; RomanoS 5.12

4 moRte

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

 � Certo  � Errado

2. Relacione as duas colunas

3. A Bíblia diz que Deus é puro demais para ver o mal; Ele não 
pode suportar o erro.

 � Certo  � Errado

Complete as palavras cruzadas usando as perguntas abaixo. Se 
quiser, use a Bíblia para completar os versículos.

Horizontais:

1. A Bíblia diz que o pecado causa uma dívida que deve ser paga 
com a __ __ __ __ __.

2. A Bíblia diz que “ … o __ __ __ __ __ __ __ do __ __ __ __ __ __ 
é a morte.” Romanos 6.23

3. Por causa do seu pecado, o ser humano experimenta a morte 
física ou a morte do __ __ __ __ __.

4. Antes de Adão pecar, Deus e o homem tinham um 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ mútuo e amigável. Quando 

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

___ A. Morte do corpo

___ B. Morte do relacionamento

___ C. Morte de uma alegria 
futura, a segunda morte
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Adão e Eva, em desobediência deram ouvidos a Satanás, este 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ morreu.

5. Referindo-se a toda a humanidade, a Bíblia diz que 
todos estavam “__ __ __ __ __ __ __ __ __ de Deus e (eram) 
inimigos …” Colossenses 1.21

6. Toda a humanidade está condenada a uma morte  
__ __ __ __ __ __.

7. O semelhante gera o semelhante, e assim o homem  
__ __ __ __ __ __ __ gera o homem __ __ __ __ __ __ __.

Verticais

1. A Bíblia diz que os homens “… morrem e voltam ao __ __.” 
 Salmo 104.29b

2. A Bíblia diz que __ __ __ __ __ estão “… mortos em … transgressões 
e __ __ __ __ __ __ __.” Efésios 2.1

3. Deus é santo, portanto, todo pecado O fere; é imundo para 
Ele. Deus está __ __ __ __ __ contra todo pecado. Deus não 
tem parte com o pecado.

1.
2b.

1.

2a.

2b.

2a.
3.

3.

4.
6a.

5.

6b.

5.

4.

6.

7.
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4. A Bíblia diz que os pecados do homem o deixa  
__ __ __ __ __ __ __ __ de Deus.

5. O pecador experimentará a mesma punição de Satanás. A 
Bíblia denomina esta morte a __ __ __ __ __ __ __ morte, 
provavelmente porque ocorrerá após a morte física.

6. Porque o homem seguiu Satanás, após a morte viverá com 
ele no __ __ __ __ de __ __ __ __, criado para Satanás e seus 
seguidores.

Para consideração adicional:

Usando a Bíblia, encontre e complete os seguintes versículos.

 RomanoS 5.12 Portanto, da mesma forma como o pecado entrou 
no mundo por _________ homem, e pelo pecado a ____________, 
assim também a _______________ veio a __________ os homens, 
porque _____________ pecaram.

 O homem possui uma natureza pecaminosa, muitas vezes 
denominada natureza de Adão. Esta natureza é o mal do 
homem – é como uma doença. Os sintomas desse mal são os 
atos pecaminosos.

 mateuS 25.41 Então ele dirá aos que estiverem à sua 
esquerda: “Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, 
__________________ para o ____________________ e os 
seus anjos.”

Capítulo CinCo
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 um paRadoxo

Para as perguntas desta página, use o banco de palavras abaixo.

1. Assim como Deus estabeleceu leis físicas para reger o universo, 
há ________________ espirituais para reger o relacionamento 
entre Deus e o homem.

2. Séculos atrás, no Oriente Médio, quando alguém incorria em 
uma dívida, firmava-se um _____________ de ___________ para 
que as partes envolvidas não esquecessem a quantia a ser paga.

3. A Bíblia diz que no livro-caixa da prestação de contas, o pecado 
é registrado como débito. Agora estamos diante de uma lei 
chamada “a lei do ______________ e da ________”.
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4. A Bíblia diz que “a alma que pecar morrerá”.
 � Certo  � Errado

5. De acordo com a Bíblia, a dívida de pecado do homem só pode 
ser paga de uma maneira:

A. dinheiro B. morte C. trabalho duro

6. 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:
o ______________________, com todas as suas 
consequências.

 Nós necessitamos de algo que não temos:
uma_____________________ que nos permita 
viver na presença de Deus.

7. A Bíblia diz que Deus é justo, o que significa que, como juiz, 
ele é justo e imparcial.

 � Certo  � Errado

8. Quando Deus criou o mundo ele mostrou um tipo de amor que 
______________ e ______________. Mas depois Deus revelou 
um amor mais profundo, um amor ___________________. 
Este amor frequentemente está  relacionado às palavras 
graça, misericórdia, bondade e compaixão. (Use as palavras 
mais adequadas.)

9. Deus julga __ __ __ __ __ os nossos pecados, seja durante 
a vida aqui na Terra, ou após a morte física.

10. 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 o exigiu.
C. o homem merecia.

débito pecado virtude pecaminosa
morte orgulho amor perfeição
moralidade certificado leis justiça

Banco de Palavras

imerecido  romântico  cuida  se-preocupa
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11. 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. nos humilharmos e procurarmos a ajuda de Deus.
B. estivermos satisfeitos com o que somos.
C. encontrarmos realização na vida.

Para consideração adicional:

1. Encontre e leia estes versículos:

Salmo 96.10; Salmo 98.9; Salmo 101.1

2. Encontre e complete os seguintes versículos:

 ISaíaS 61.8 Porque eu, o Senhor, amo a ___________ 
e odeio o roubo e toda ____________ (ou pecado).

 1 Pedro 5.5b … Deus se opõe aos _______________ 
mas concede graça aos ________________.

2 expiação

1. Adão e Eva não podiam praticar nenhum ato exterior ou 
interior para ________________ o problema do pecado.

2. A Bíblia declara que a __ __ __ __ __ é a consequência do 
pecado.

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.”

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

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. B. cancelamento. C. substituição.

transferir  lembrar  remover  esquecer  culpar
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6. A morte de um animal ilustra figuradamente o que a ______ 
de Deus exigiu como pagamento pelo pecado do homem.

A. lei B. raiva

7. Deus disse que o derramamento de sangue expiaria 
o pecado, o que significa que seria equivalente a uma 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ pelo pecado do homem.

8. Através da fé em Deus demonstrada pela morte e o sangue 
expiatório no altar, o ser humano poderia:

A. ser perdoado do pecado.
B. encontrar um relacionamento restaurado com Deus.
C. ser considerado justo.

9. A oferta de Caim não foi aceita porque:
1. não __ __ __ __ ou confiou que as instruções de Deus 

eram dignas de credibilidade.
2. não se aproximou de Deus do modo como  

__ __ __ __ instruíra.

10. A Bíblia também indica que havia algo errado com o sacrifício 
de Caim. Seu sacrifício não envolvia o derramamento de 
__ __ __ __ __ __.

11. Caim ficou irado, embora Deus tenha sido bondoso e lhe 
explicado que se viesse do mesmo modo como __ __ __ __ 
veio, ele também seria aceito.

12. A Bíblia diz que o Céu é um lugar perfeito onde Deus vive 
com o homem. Ali não há sofrimento, aflição, lágrimas, ou 
__ __ __ __ __.

13. A Bíblia diz que somente aqueles que têm seus nomes escritos 
no livro da __ __ __ __ entrarão no Céu.

Para consideração adicional:

Encontre e complete os seguintes versículos:

 levítICo 17.11 Pois a vida da carne está no ____________, e 
eu o dei a vocês para fazerem _________________ [expiação] 
por si mesmos no altar; é o _______________ que faz 
____________ [expiação] pela vida.

 hebReuS 11.4 Pela _____________ Abel ofereceu a Deus 
um ________________  superior ao de Caim. Pela fé ele foi 
reconhecido como _______________, quando Deus aprovou 
as suas ofertas.
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3 dois a dois

1. Centenas de anos se passaram, mas Deus não esqueceu Sua 
promessa de enviar O __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Prometido.

2. A Bíblia diz que à medida que a população crescia, mais eram 
os que colocavam a sua fé em Deus do que aqueles que o 
rejeitavam.

 � Certo  � Errado

3. 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 com o
C. não foi indiferente ao

4. Os homens estavam vivendo somente para:
A. os outros. B. Deus. C. si mesmos.

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

 � Certo  � Errado

6. Por que Noé era diferente dos outros homens de sua época?
A. Ele era um homem justo.
B. Ele seguia a Palavra de Deus.
C. Ele tinha fé em Deus.

7. 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 de __ __ __ __ __ por ele.

8. Deus mandou Noé construir uma arca. Embora esse barco 
fosse muito grande, possuía apenas uma __ __ __ __ __.

9. Os vizinhos de Noé não deram ouvidos à sua advertência 
sobre a vinda do julgamento. Quando o tempo se esgotou, 
apenas Noé e sua família entraram na arca. Noé fechou a porta.

 � Certo  � Errado

10. Às vezes nós ameaçamos, mas não cumprimos, mas Deus 
sempre mantém a Sua Palavra.

 � Certo  � Errado

11. Somente um Deus todo-poderoso poderia criar as circunstâncias 
do dilúvio.

 � Certo  � Errado
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12. A primeira coisa que Noé fez ao deixar a arca foi:
A. olhar ao redor para ver se seus amigos estavam vivos.
B. construir um altar e oferecer um sacrifício de sangue 

a Deus.
C. construir uma casa.

Para consideração adicional:

1. Encontre e leia estes versículos:

2 PedRo 3.3-7

2. Usando a concordância no final da Bíblia, tente encontrar este 
versículo pesquisando a palavra “Ordenar”:

 Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado.

3. Encontre e complete o seguinte versículo:

	 Gênesis 6.9 … Noé era homem __________________, 
__________________ entre o povo da sua época; ele 
_________________ com ________________.

4 BaBel

1. Deus gostou da ideia de os homens permanecerem num único 
lugar e construírem uma grande cidade.

 � Certo  � Errado

2. As pessoas queriam construir uma torre para trazer honra a:
A. Deus. B. Noé. C. elas mesmas.

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

4. Conforme as Escrituras, a história de Babel é o primeiro registro 
de uma__ __ __ __ __ __ __ __ organizada.

5. Uma definição para a palavra __ __ __ __ __ __ __ __ é: o esforço 
do homem para chegar a Deus.

6. Deus diz que o homem está perdido, e que não pode encontrar 
seu próprio caminho de volta para um relacionamento correto 
com Deus.

 � Certo  � Errado
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7. A Bíblia diz que Deus providenciou o único caminho verdadeiro 
para o homem voltar para o Senhor quando, em sua misericórdia, 
concedeu ao homem um modo de escapar da punição pelo pecado 
através da fé, evidenciada pelo sacrifício de _______________.

A. animal substituto 
B. sangue
C. expiação (cobertura)

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

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:
Encontre e compare estes versículos:

GÊneSIS 9.1; GÊneSIS 11.4

Capítulo seis
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 aBRaão

1. Deus ordenou que Abrão deixasse sua terra e fosse para uma 
terra desconhecida. Como Abrão não sabia para onde estava 
indo, tinha de colocar sua  _________________ em Deus, 
sabendo que Ele o guiaria um dia de cada vez.

A. fé
B. confiança
C. crença

2. A primeira promessa de Deus para Abrão foi que ele se tornaria 
uma grande nação. Isto foi uma boa notícia para Abrão porque:

A. ele tinha muitos filhos.
B. embora não tivesse filhos, de alguma maneira Deus lhe 

daria um filho.
C. ele sabia que merecia essa bênção.

3. Através das promessas que Deus deu a Abrão, Deus estava lhe 
dizendo que um de seus descendentes seria O Ungido.

 � Certo  � Errado

4. Sublinhe as palavras corretas.

 Deus disse que por causa [do respeito de Abrão por Deus / da confiança 
de Abrão em Deus], a justiça foi [creditada na / debitada na] conta de 
Abrão, cancelando sua [dívida de pecado / má sorte].
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5. Quando Deus olhou para Abrão, viu-o como _________________ 
porque ele creu em Deus, oferecendo o sacrifício de sangue como 
uma cobertura — expiação — por seu pecado.

A. feliz ou em paz
B. puro, reto e justo
C. preocupado ou perturbado

6. Abrão descobriu que para obter uma justiça equivalente à justiça 
de Deus, tudo o que ele tinha de fazer era confiar no Senhor, 
e Deus a providenciaria para ele.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:
Encontre e complete os seguintes versículos:

 GÊneSIS 12.2,3 Quatro promessas que Deus fez a Abrão:

 1. Farei de você um grande ______________, e o abençoarei;

 2. Tornarei famoso o seu ____________, e você será uma bênção.

 3. _____________________ os que o abençoarem e 
_____________________ os que o amaldiçoarem;

 4. e __________________________________________ os povos 
da terra serão abençoados.

 GÊneSIS 15.6 Abrão ___________ no Senhor, e isso lhe 
foi__________________ como _________________.

2 CReR

1. As palavras crer, fé, e __ __ __ __ __ __ __ muitas vezes podem 
ser usadas uma no lugar da outra.

2. A verdadeira fé se baseia em:
A. fatos. B. o modo como você se sente.

3. A fé de Abrão não se limitou à concordância mental. Como a sua 
fé veio direto do coração, ele entregou tudo e obedeceu a Deus.

 � Certo  � Errado

4. Relacione a afirmação abaixo a Deus e sublinhe as palavras 
corretas.

 O que importa não é [o tipo /a quantidade] de fé que você tem, 
mas em [quem / que] você coloca a sua fé.

5. A obediência de Abrão foi uma tentativa de provar a Deus e 
aos outros que a sua fé era genuína.

 � Certo  � Errado
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Para consideração adicional:
Encontre e complete o seguinte versículo:

 hebReuS 11.6 Sem _______ é impossível agradar a Deus, 
pois quem dele se aproxima precisa _________ que ele existe 
e que recompensa aqueles que o buscam.

3 isaQue

1. Abraão havia aprendido que Deus era totalmente digno de 
confiança, por isso fez exatamente o que Deus ordenou. Ele 
tinha ________________ na bondade de Deus.

A. esperança hesitante
B. fé e esperança
C. pouca fé

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

 � Certo  � Errado

3. Como estava amarrado, Isaque não tinha como se salvar.  
Ele estava:

A. incapaz de se salvar.
B. sem esperança.
C. inconsciente.

4. Apesar de Deus intervir e dizer que Abraão não deveria matar 
Isaque, ainda assim houve uma morte.

 � Certo  � Errado

5. O carneiro foi oferecido como um sacrifício aceitável (ou 
perfeito) em lugar de Isaque. O carneiro era:

A. amigo de Isaque.
B. animal de estimação de Isaque.
C. substituto de Isaque.

6. 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.
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7. Relacione as sentenças mais apropriadas.

8. A provisão de um substituto foi ideia do homem.
 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Encontre e complete o seguinte versículo:

 hebReuS 11.17,19 Pela ______ Abraão, quando Deus o pôs à 
prova, ________________ Isaque como _________________. 
Aquele que havia recebido as_________________ estava a 
ponto de sacrificar o seu ____________ filho …

 Abraão ___________________________ que Deus pode  
______________________ os mortos e, figuradamente,  
_______________Isaque de volta _____________________.

1. Deus providenciou um 
substituto.

2. assim Deus achou adequado 
providenciar um carneiro 
como um sacrifício aceitável  
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.

___ 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 
em seu lugar,

___ E. Assim como Deus viu o 
sacrifício de Abel como 
aceitável,
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Capítulo sete
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 isRael 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.

3. Jacó teve um total de treze filhos. As treze tribos de Israel são 
descendentes diretos desses homens e mulheres.

 � Certo  � Errado

4. Jacó abençoou seu filho Judá, de quem descende a tribo de 
Judá, dizendo que O Ungido viria dessa tribo.

 � Certo  � Errado

5. O nome de Jacó foi mudado para Israel, que significa Deus 
prevalece. O nome da atual nação de Israel provém desse homem.

 � Certo  � Errado

6. Uma época de fome fez com que Jacó, seus filhos e as famílias 
(70 pessoas) se mudassem para o Egito. Trezentos e cinquenta 
anos mais tarde eles eram em:

A. aproximadamente 2.500 pessoas.
B. aproximadamente 250.000 pessoas.
C. aproximadamente 2 ½  milhões de pessoas.

Para consideração adicional:

Encontre e complete o seguinte versículo:

 GÊneSIS 28.15 Estou com você e cuidarei de você, aonde 
quer que vá; e eu o ______________________ de volta a esta 
_________________. Não o ___________________ enquanto 
não fizer o que lhe _____________________.
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2 moisés

1. O Faraó escravizou os israelitas porque:
A. eles queriam dominar o Egito.
B. ele precisava de mais trabalhadores.
C. eles estavam crescendo em número e ele temia que se 

voltassem contra o Egito.

2. 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 estava sobre solo santo.

 � Certo  � Errado

3. O que Deus disse a Moisés através da sarça ardente?
A. que Moisés seria punido por assassinato.
B. que Moisés ajudaria os israelitas a escaparem do Egito.
C. que Moisés era um homem talentoso do qual  

Deus precisava.

4. Qual nome – cujo significado é O Auto-Existente – Moisés 
deveria usar para se referir a Deus perante os israelitas?

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

5. Os israelitas não acreditaram em Moisés como Deus disse 
que aconteceria.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:
Use a Concordância Bíblica no final da Bíblia, e tente localizar 
este versículo pesquisando a palavra “Nome”:

 Disse Deus a Moisés: “EU SOU O QUE SOU. É isto que 
você dirá aos israelitas: EU SOU me enviou a vocês”.
 … Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual 
serei lembrado de geração em geração.

3 o FaRaó e a pásCoa

1. O Faraó ignorou a ordem de Deus para libertar os  
israelitas porque:

A. ele não reconhecia o Deus verdadeiro e se opunha 
firmemente a qualquer coisa que Ele exigisse.

B. ele não conseguia entender Moisés e estava confuso.
C. ele estava ocupado governando o país.
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2. Quando Deus disse aos israelitas que eles seriam o Seu povo, 
quis dizer que aceitaria somente os israelitas.

 � Certo  � Errado

3. Deus ensinou aos israelitas e aos egípcios que:
A. Ele livra aqueles que Nele confiam.
B. somente Ele é Deus.
C. somente os israelitas podiam escapar da punição  

de Deus.

4. O Faraó se recusou a reconhecer e obedecer ao Senhor, por 
isso, Deus enviou dez pragas ao Egito, cada uma referente a 
um deus egípcio.

 � Certo  � Errado

5. Deus concede graça e misericórdia àqueles que se aproximam 
dele à __ __ __ __ __ __ __ de Deus.

6. Já que Deus é bondoso, era aceitável ignorar alguns 
mandamentos a respeito da Páscoa, desde que isso fosse feito 
com boas intenções.

 � Certo  � Errado

7. 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

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

 � Certo  � Errado

9. Relacione as frases correspondentes abaixo referentes ao 
conceito de substituição.

Para consideração adicional:

A última praga foi a morte do primogênito. Entretanto, Deus 
havia providenciado um modo de escape. Encontre os seguintes 
versículos e complete os mandamentos que Deus deu aos israelitas:

1. o carneiro morreu em lugar 
de Isaque.

2. o cordeiro morreu em lugar 
do primogênito.

3. porque um animal havia 
morrido em seu lugar.

___ A. Deus aceitou Abel
___ B. Quando Abraão ofereceu 

Isaque como sacrifício,
___ C. Com a Páscoa,
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 Êxodo 12.3 … todo homem deverá separar um  
___________________ ou um cabrito, para a sua família, 
um para cada casa.

 Êxodo .5-7 O animal escolhido será _______________ 
de um ano, sem _________________, e pode ser cordeiro ou 
cabrito.

Guardem-no até o décimo quarto dia do mês, quando toda a 
comunidade de Israel irá ________________ , ao_______________. 
Passem, então, um pouco do __________________ nas laterais 
e nas vigas superiores das ___________________ das casas nas 
quais vocês comerão o animal.

 Êxodo 12.22 … Nenhum de vocês poderá __________ de 
casa até o ____________________.

 Êxodo 12.46 Vocês a comerão numa só casa; não levem 
nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem _____________ 
nenhum dos ____________.

 Êxodo 12.13 O sangue será um sinal para indicar as casas 
em que vocês estiverem; quando eu vir o ______________, 
_________________ ___________________.

Capítulo oito
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 pão, CoRdonizes e água

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

2. O Senhor cuidou de todas as suas necessidades dando-lhes:
A. pão.  C. roupas novas.
B. carne.  D. água.

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

A. confiável nas épocas boas.
B. verdadeira e digna de confiança.
C. algo importante para eles considerarem.
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4. Os israelitas obedeceram e juntaram somente a quantidade 
de pão suficiente para cada dia.

 � Certo  � Errado

5. Se levarmos em conta a enorme quantidade de israelitas no 
deserto, a provisão de Deus para as suas necessidades foi 
apenas razoável.

 � Certo  � Errado

6. Circule TODAS as palavras apropriadas para os espaços abaixo.
Deus estava ensinando aos israelitas que Ele é __________ 
e ___________ e Sua palavra deve ser ______________.

7. 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

Para consideração adicional:
1. Encontre e complete os seguintes versículos:

 Êxodo 34.6 E passou diante de Moisés, proclamando: 
“SENHOR, SENHOR, Deus ____________________ 
e __________________________, paciente, cheio de 
______________ e de fidelidade …

 neemIaS 9.19 Foi por tua grande _________________ 
que não os ____________________ no deserto.

2. Encontre e leia estes versículos:
ISaíaS 30.18; Salmo 78.38

2 os dez mandamentos

1. A única condição para que os israelitas fossem usados por 
Deus era:

“Se me __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ fielmente e guardarem 
a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre 
todas as nações.”

2. A resposta do povo à proposta de Deus, “Se me obedecerem … 
vocês serão …”, revelou seu sentimento de incapacidade de 
cumprir qualquer condição.

 � Certo  � Errado

misericordioso brando desrespeitada crida
aborrecido ignorada bondoso obedecida



Capítulo oito  35

3. O Senhor pediu aos israelitas que se banhassem com água 
para ilustrar que um ______________________ é importante 
para um Deus santo.

4. Deus encarregou Moisés de colocar uma linha divisória em 
torno da montanha para:

A. evitar que as pessoas caíssem do penhasco.
B. mostrar aos israelitas onde Deus vivia.
C. ilustrar a separação que existe entre um Deus santo e 

homens pecadores.

5. Deus disse aos israelitas que se houvesse alguma coisa mais 
importante do que Ele em suas vidas, eles estariam violando 
o primeiro mandamento.

 � Certo  � Errado

6. A Bíblia 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.

7. Por Deus ser quem é, nem mesmo Seu nome deve ser usado 
de maneira leviana ou irreverente.

 � Certo  � Errado

8. O quinto mandamento determina que os filhos ___________ 
seus pais.

9. A Bíblia compara certos tipos de ira ao _________________.

10. Deus conhece nossas ações exteriores e o que ocorre em:
A. nossos corações.
B. nossas mentes.
C. nossa imaginação.

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

12. Deus determinou que os israelitas não fossem invejosos, 
mesquinhos ou ciumentos. Violar este mandamento é uma 
forma de orgulho.

 � Certo  � Errado

estilo de vida puro  corpo limpo  higiene

adorem  honrem  orem pelos  eduquem

assassinato temperamento explosivo desrespeito
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13. Quando Deus nos diz alguma coisa, geralmente podemos ter 
certeza de que é verdade.

 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

1. Encontre e complete o seguinte versículo:

 ISaíaS 64.6 Somos como o ______________– todos 
_________! Todos os nossos atos de _________________ 
são como trapo ________________. Murchamos como 
folhas, e como o vento as nossas ____________________ 
nos levam para longe.

2. Encontre Êxodo 20. Sublinhe os mandamentos 1 a 10.

3. Encontre e leia estes versículos:

ezequIel 36.23; Salmo 29.2

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. É possível guardar todos os mandamentos de Deus de modo 
perfeito e coerente.

 � Certo  � Errado
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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 Bíblia 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 e o bom comportamento 
de alguém podem compensar sua maldade, e que portanto 
essa pessoa merece ser aceita por Deus, é totalmente estranha 
à Bíblia.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:
Encontre e complete os seguintes versículos:

 Salmo 14.3 _____________ se desviaram, igualmente se 
corromperam; não há _________________ que faça o bem, 
não há ___________ um sequer.

 RomanoS 3.19,20 Sabemos que tudo o que a ______ diz, o 
diz àqueles que estão debaixo dela, para que ____________ 
boca se ___________ e _____________ o mundo esteja sob 
o _______________ de Deus. Portanto, ________________ 
será declarado ______________ diante dele baseando-se na 
__________________ à Lei, pois é mediante a Lei que nos 
tornamos plenamente ___________________ do pecado.
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Capítulo nove
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o taBeRnáCulo

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

2. Quando os israelitas construíram o Tabernáculo, puderam 
construí-lo de acordo com seu próprio projeto.

 � Certo  � Errado

3. Havia somente uma entrada para o Tabernáculo.
 � 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 arca de ouro
C. uma cortina, ou véu, muito grosso

5. Escreva SS ao lado da peça que ficava no Santo dos Santos, LS 
ao lado dos itens pertencentes ao Lugar Santo, e A ao lado das 
peças que ficavam do lado de fora, no Átrio.

A. ______O altar de bronze
B. ______A arca da aliança
C. ______A bacia
D. ______O candelabro
E. ______A mesa com os pães da proposição
F. ______O propiciatório
G. ______O altar de ouro ou o altar de incenso

6. 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

7. Depois de entrar pela única entrada, o primeiro passo para 
se aproximar de Deus era oferecer um sacrifício no altar de 
bronze.

 � Certo  � Errado

frustrados incapaz de nos salvar esperançosos



Capítulo nove  39

8. De acordo com Levítico 1.2-5, este sacrifício tinha de ser:
A. um animal da manada ou do rebanho.
B. um macho sem defeito.
C. apresentado logo na entrada do Tabernáculo.
D. oferecido pelo indivíduo que trazia o sacrifício e que 

colocava sua mão sobre a cabeça do animal.
E. morto por aquele que o trazia.

9. Ao colocar as mãos sobre o sacrifício, o indivíduo:
A. mostrava sua compaixão pelo animal.
B. demonstrava tristeza.
C. se identificava com a oferta.

10. Quando o indivíduo colocava suas __________ sobre a 
__________ do animal que oferecia, ele reconhecia que 
merecia morrer pelo seu próprio pecado e que o animal era 
seu_____________.

11. Visto que a morte é a punição pelo pecado, o sacrifício ilustra …
A. o que era necessário para que o pecado fosse perdoado.
B. que Deus necessitava de um sacrifício de sangue.
C. o pagamento de Satanás.

12. Arão, o sumo Sacerdote, entrava no Santo dos Santos uma 
vez ao ano — nunca sem [sangue / água] que ele oferecia no 
Propiciatório. Isto era feito no dia da Expiação.

Para consideração adicional:
1. Encontre e leia os seguintes versículos:

Êxodo 40.17-38 Salmo 85.2 Salmo 99.1-3

2. Encontre e complete o seguinte versículo:

 levítICo 17.11 Pois a ___________ da carne está no 
__________________, e eu o dei a vocês para fazerem 
____________________ por si mesmos no ____________; 
é o _______________ que faz ___________________ pela 
______________.

2 inCRedulidade

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

mãos bênção perna cabeça substituto advogado

dignos  responsáveis  estimados
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2. Desde quando o Tabernáculo foi construído, até o final de sua 
jornada, os israelitas continuaram satisfeitos e gratos a Deus 
por sua provisão.

 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

4. O julgamento veio sobre os israelitas na forma de:
A. granizo.
B. serpentes.
C. retorno à escravidão egípcia.

5. A Bíblia declara que “O salário do pecado é a __ __ __ __ __.”

6. Ao trazer o juízo sobre os israelitas, o propósito de Deus 
era causar uma mudança de atitude — uma mudança de 
mente. Na Bíblia, esta mudança é descrita pela palavra  
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.

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

 � Certo  � Errado

8. Quando um israelita era picado por uma serpente, tudo 
o que ele tinha de fazer era voltar-se, ou olhar para 
 _______________________ e seria curado.

A. Moisés
B. a serpente de bronze
C. sua picada de cobra

9. Este olhar era o resultado do poder da mente sobre a matéria.
 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

 neemIaS 9.19-21; 2 ReIS 18.1-6

3 juízes, Reis e pRoFetas

O diagrama abaixo ilustra o relacionamento dos israelitas com 
Deus no tempo dos juízes. Enumere em sequência as quatro 
palavras que melhor ilustram a história dos israelitas.
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___ Escravidão
___ Arrependimento
___ Rebeldia
___ Livramento

Complete as palavras cruzadas usando as perguntas abaixo. Se 
quiser, consulte o capítulo nove para encontrar as respostas.

HoRIzontaIS:

1. Quando Moisés morreu, ele foi substituído por __________.

2. A Terra Prometida foi dividida em doze ________________.

3. Antes que os israelitas tivessem um rei terreno, seu líder  
era _________________.

4. Como as outras nações eram governadas por ______________, 
Israel rejeitou a Deus e também quis um.

5. O rei _______________ foi um líder bem conhecido de Israel.

6. O rei _________________ completou o desejo de seu pai.

7. Mesmo que esses reis fossem considerados líderes espirituais, 
a Bíblia diz que eles eram pecadores necessitados e 
_______________.

8. O templo foi construído no Monte Moriá, provavelmente no 
mesmo local em que Abraão ofereceu ______________.

9. Após a divisão do reino, as dez tribos do norte mantiveram o 
nome de ____________________.

10. Durante o período do cativeiro na Babilônia, as pessoas de 
Judá tornaram-se conhecidas como _______________.

11. Os _______________________ eram judeus influenciados pelos 
gregos e que se afastaram da Palavra de Deus.

12. Os zelotes, judeus religiosos, criaram leis adicionais que 
envolviam a _________ de Deus, no cuidado de não violar 
nenhum dos mandamentos de Deus.

13. ______________  ___  ____________ foi designado pelos romanos 
como líder dos judeus. Ele era conhecido por sua crueldade.

VeRtICaIS:

1. O rei Davi escreveu canções, registradas nos ____________.

2. Deus prometeu ao rei Davi que O _______________________ 
seria seu descendente.

41

2 3
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3. Um homem que copiava as Escrituras era chamado  
de __________________.

4. Salomão era conhecido por sua _____________________.

5. Salomão construiu um ________________, substituindo o 
Tabernáculo.

6. Quando o povo se desviava do Senhor, Deus enviava um 
__________________ para advertir o povo.

7. Porque os israelitas rejeitaram a Deus, ele permitiu que eles 
fossem levados ___________________.

8. Satanás enviou _____________ profetas para confundir o povo.

9. Depois da destruição do Templo, que era o lugar de adoração, 
os judeus construíram ________________.

10. Os líderes religiosos judaicos, chamados _____________________, 
eram conhecidos por serem observadores rigorosos da Lei.

11. O general, Alexandre o ______________ trouxe a influência 
da língua e cultura gregas.

7.

9.

1.

1.

6.

4.
5.

2. 4.
8.

11.

8.

3.

7.

13.

9.

9.

3.

12.

6.

2.

7.

5.

10.
11.

10.
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Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

 ISaíaS 29.13; Salmo 139; PRovéRbIoS 1.1-7

Capítulo dez
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 isaBel, maRia e joão

1. Os Israelitas esperaram muito tempo pelo LIbeRtadoR PRometIdo. 
No versículo abaixo, Deus se refere à sua própria vinda ao 
mundo e a João, que prepararia o Seu caminho como um 
mensageiro. Una as palavras assinaladas no versículo com a 
pessoa ou grupo indicado abaixo.

“Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o 
caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que 
vocês buscam virá para seu templo; o mensageiro da aliança, 
aquele que vocês desejam, virá”, diz o SENHOR dos Exércitos.
 Malaquias 3.1

2. A Bíblia afirma que O LIbeRtadoR PRometIdo seria um descendente 
do rei Davi. 600 anos atrás o profeta Jeremias escrevera que … 

“Dias virão”, declara o Senhor, “em que levantarei para Davi 
um Renovo justo, um rei … este é o nome pelo qual será 
chamado: O Senhor é a Nossa Justiça.” Jeremias 23.5,6

 Entretanto, como Maria e José não eram descendentes do rei 
Davi, esta profecia não podia se aplicar ao menino Jesus.

 � Certo  � Errado

3. O bebê foi chamado O Filho de Deus.
 � Certo  � Errado

4. Visto que Jesus não nasceu de um pai humano, ele não tinha 
a natureza pecaminosa de Adão. Em vez disso, como Deus 
era o seu pai, ele era perfeito, assim como Deus é perfeito. Ele 
tinha a natureza de Deus.

 � Certo  � Errado

Os israelitasJoãoDeus
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5. João seria o mensageiro que anunciaria ao mundo a chegada 
do Senhor todo-poderoso – O Libertador Prometido.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Lucas 1.46-55 relata que Maria louvou ao Senhor chamando-O 
“meu Salvador”. Maria disse isto porque, como pecadora, sabia que 
necessitava de um Salvador. Leia esses versículos.

2 jesus

1. O anjo disse a Maria que ela daria à luz um filho, o qual 
seria chamado __ __ __ __ __, cujo significado é o Senhor é  
nossa libertação.

2. 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

3. Por que Maria e José tinham de ir a Belém?
A. Eles tinham uma família ali, que desejava ver o  

menino Jesus.
B. César estava recenseando o povo e exigia que todos 

fossem até a sua cidade natal.
C. Os líderes em Nazaré queriam matar o menino Jesus.

4. Jesus nasceu em Belém. A cidade estava tão cheia que o único 
lugar onde encontraram alojamento foi:

A. uma estrebaria.
B. um pasto de ovelhas.
C. uma sinagoga.

5. As primeiras pessoas que visitaram Jesus foram:
A. mestres versados na lei.
B. magos.
C. pastores.



Capítulo Dez  45

6. Por que Herodes ficou perturbado quando os Magos o visitaram?
A. Eles eram inimigos de Herodes.
B. Eles estavam procurando um rei recém-nascido, uma 

ameaça ao seu reino.
C. Eles haviam insultado Herodes.

7. Os profetas Miqueias e Isaías haviam descrito detalhes 
específicos sobre o nascimento de Jesus, quase 700 anos antes 
desses acontecimentos.

 � Certo  � Errado

8. Qual foi a primeira coisa que os Magos fizeram quando  
viram Jesus?

A. Eles se inclinaram e O adoraram.
B. Eles perguntaram se Jesus era o rei que eles estavam 

procurando.
C. Eles deram a Ele presentes de ouro, incenso e mirra.

Para consideração adicional:

1. Encontre e compare as seguintes profecias e cumprimentos:
Isaías 7.14; 9.6-7 Mateus 1.22-23
MIqueIas 5.2 Mateus 2.3-6

2. Se houver mapas no final da sua Bíblia, procure e localize:

  Nazaré, Belém, o Rio Jordão, o Mar da Galileia

3 entRe os sáBios

1. Embora Jesus fosse o próprio Deus, Ele escolheu vir ao mundo 
como um ____________________.

2. Aos doze anos, Jesus foi a Jerusalém para celebrar A Páscoa.
 � Certo  � Errado

3. Depois de procurarem por três dias, Maria e José  
encontraram Jesus:

A. no mercado, fazendo compras.
B. nas ruas, perdido.
C. no Templo, conversando com os homens entendidos.

extraterrestre  ser humano  androide
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4. Deus veio ao mundo para explicar pessoalmente como nós 
podemos ser salvos da morte eterna.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Use a Concordância Bíblica no final da Bíblia e tente localizar este 
versículo pesquisando a palavra “Carne”:

Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós.

4 Batismo

1. Batismo implica em: _________________________

2. Arrepender-se é mudar a nossa maneira de pensar.
 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

4. Jesus pediu que João Batista o batizasse porque:
A. Ele queria mostrar a João que tinha se arrependido.
B. Ele queria confirmar que a mensagem de João era 

verdadeira.
C. todos os demais estavam sendo batizados.

5. Quando João viu Jesus vindo ao seu encontro disse: “Eis o  
__ __ __ __ __ __ __ __ de Deus que tira o pecado do mundo.”

6. O batismo lava os nossos pecados para que possamos ser 
aceitos por Deus.

 � Certo  � Errado

7. A Bíblia declara que Deus é uma tri-unidade ou Trindade — 
Pai, Filho e Espírito — contudo continua sendo um só Deus. 
Use as expressões É e NÃO É para completar o diagrama que 
nos ajuda a entender a Trindade.

Para consideração adicional:

Encontre e leia estes versículos: Mateus 3.13-17

pureza  identificação  banho  redenção
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Capítulo onze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 tentado

1. Jesus estava ________________ há 40 dias sem alimento.
A. num deserto B. num barco C. numa prisão

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

 � Certo  � Errado

3. Satanás tentou Jesus, sugerindo que ele transformasse as pedras 
em pães para alimento. Se Jesus tivesse feito o que Satanás 
pediu, estaria seguindo Satanás.

 � Certo  � Errado

4. Jesus respondeu à tentação de Satanás citando:
A. uma história que Ele tinha ouvido.
B. a Palavra de Deus.
C. seu pai, José.

5. 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

6. Satanás gosta de religião, e citar a Bíblia 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

7. Se Jesus tivesse adorado Satanás, Ele também o estaria servindo.
 � Certo  � Errado

8. Satanás foi bem-sucedido ao enredar Jesus em sua teia  
de engano.

 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

10. Até mesmo aqueles que eram mais íntimos de Jesus, e que tinham 
maiores probabilidades de descobrir alguma falha de caráter 
escondida, escreveram que Jesus era __ __ __ __ __ __ __ __.
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Para consideração adicional:

Encontre e complete este versículo:

 maRCoS 8.36 Pois, que adianta ao homem ___________ o 
____________ inteiro e ____________ a sua ____________?

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:

A. sentia compaixão por elas.
B. queria deixar claro que Ele e Sua mensagem eram do 

Céu.
C. era poderoso.
D. Ele queria ganhar popularidade e poder entre o povo.

Para consideração adicional:

De acordo com a cultura da época, um leproso tinha que gritar 
“impuro” toda vez que alguém se aproximava. Dizia-se que se um 
leproso estivesse contra o vento, seria possível aproximar-se a 2 
metros dele, mas se ele estivesse a favor do vento, nem mesmo 
a distância de 60 metros seria segura. A possibilidade de contato 
físico com um leproso não era apenas repulsiva, mas inimaginável.

Mesmo assim, a Bíblia diz que Jesus estendeu a Sua mão e, 
deliberadamente, tocou um leproso (Marcos 1.40-45). Esse toque 
não era necessário. Jesus curou muitas pessoas à distância. Pense 
no que aquele toque significou para a multidão que observava – 
para o homem leproso. Esse episódio deve ter sido eletrizante! Isso 
não só era culturalmente inaceitável, mas de acordo com a Lei, se 
um homem tocasse um leproso estaria impuro cerimonialmente. 
Não foi assim com Jesus. Na verdade, houve um efeito contrário. 
Jesus tocou o homem e o leproso tornou-se limpo. Aquele toque foi 
intencional. Foi o toque de Deus.
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3 niCodemos

1. Quais das seguintes afirmações sobre Nicodemos são 
verdadeiras?

A. Ele era membro do Sinédrio.
B. Ele era fariseu.
C. Ele era judeu.
D. Ele era um homem de posição e de nobre nascimento.

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

 � Certo  � Errado

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

4. O significado bíblico da palavra crer pode ser considerado:
A. um simples consentimento intelectual.
B. uma conquista de sabedoria.
C. sinônimo de fé e confiança.
D. uma aquisição de conhecimento abstrato e místico.

5. O que importa é [a quantidade /o objeto] da fé de uma pessoa.

6. Jesus estava oferecendo vida eterna somente para Nicodemos.
 � Certo  � Errado

7. A Bíblia 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

8. __ __ __ __ __ é a luz do mundo, que dá luz e vida àqueles que 
estão nas trevas do pecado.

Para consideração adicional:

1. Encontre e complete os seguintes versículos:

 João 3.16-18 Porque Deus tanto ______________ o 
mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o 
que nele _________ não pereça, mas tenha a __________ 
eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para 
________________ o mundo, mas para que este fosse 
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_____________ por meio dele. Quem nele ____________ 
não é __________________, mas quem não __________ 
já está condenado, por não ___________ no nome do 
Filho Unigênito de _________.

2. Encontre e leia os seguintes versículos:

João 8.12; João 5.24

4 Rejeição

1. Quando os quatro homens não puderam alcançar Jesus por 
causa da multidão, decidiram descer o paralítico pelo telhado.

 � Certo  � Errado

2. A Bíblia diz que “Quando Jesus viu sua _________________, ele 
disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados.”

3. Jesus mostrou aos mestres da lei que Ele era Deus ao:
A. perdoar os pecados.
B. conhecer seus pensamentos.
C. curar um homem paralítico.

4. Embora fosse judeu, Levi era odiado por seus irmãos israelitas 
porque era um coletor de impostos para os romanos.

 � Certo  � Errado

5. Jesus só podia ajudar aqueles que reconheciam seu (sua):

6. Os líderes religiosos rejeitaram Jesus como o Messias porque 
não queriam perder seu poder e prestígio entre o povo.

 � Certo  � Errado

7. Quantos discípulos Jesus escolheu?
A. Onze B. Doze C. Três

8. Todos os discípulos eram líderes religiosos estudados.
 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:
Encontre e leia os seguintes versículos: MateuS 22.15-22

energia   fé   trabalho   amor

incapacidade herança pecaminosidade valor próprio
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5 o pão da vida

1. Jesus ficou aflito porque não sabia como Ele e Seus discípulos 
iriam alimentar uma multidão tão grande.

 � Certo  � Errado

2. Jesus transformou o lanche de um garoto, composto de cinco 
pãezinhos e dois peixinhos, em alimento para:

A. 5000 homens, mulheres e crianças.
B. 3000 homens.
C. 5000 homens, mais mulheres e crianças.

3. Os que se beneficiaram do milagre queriam que Jesus se 
tornasse o seu __________________.

4. Jesus disse à multidão que o objetivo deles deveria ser buscar 
as coisas de valor eterno.

 � Certo  � Errado

5. Jesus afirmou claramente que para recebermos a vida eterna 
precisamos _____________________.

6. Jesus comparou o alimento com a vida. Disse que era o Pão 
da __ __ __ __, o que significa que somente Ele pode oferecer 
vida eterna.

Para consideração adicional:

Encontre e complete o seguinte versículo:

 João 6.35 Então Jesus declarou: “Eu sou o _________ da 
__________. Aquele que vem a mim nunca terá ___________; 

aquele que __________ em mim nunca terá ___________.”

Deus   sumo-sacerdote   rei

orar   trabalhar duro   crer
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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. Deus só pode trabalhar num coração que está ___________.

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

5. No que os fariseus confiavam para se justificarem diante  
de Deus?

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

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

 � Certo  � Errado

7. A Bíblia diz que todas as pessoas são:
A. inerentemente boas.
B. escravas do pecado.
C. remíveis pelas boas obras.

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

Para consideração adicional:

Encontre e complete o seguinte versículo:

arrependido  orgulhoso  exaltado  bom
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 ISaíaS 64.6 Somos como o _____________– todos nós! 
Todos os nossos atos de ________________ são como trapo 
________________. Murchamos como folhas, e como o vento 
as nossas ___________________ nos levam para longe.

2 o CaminHo

1. Jesus usou uma ilustração baseada em:
A. um chiqueiro de porcos.
B. um aprisco de ovelhas.
C. um pasto de vacas.

2. O aprisco tinha somente uma entrada.
 � Certo  � Errado

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

4. Jesus comparou as ameaças às ovelhas, como ladrões e lobos
A. àqueles que roubam animais.
B. àqueles que proclamam outro caminho até Deus.
C. àqueles que ameaçam matar as pessoas boas.

5. Assim como só havia um caminho para entrar no aprisco de 
ovelhas, o único caminho para escapar das consequências do 
pecado é crer em __ __ __ __ __.

6. Jesus disse claramente que Ele é o ÚNICO ________________, 
a ÚNICA _________________ e a ÚNICA _______________.

Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

 PRovéRbIoS 14.12; João 14.6

3 lázaRo

1. Jesus disse que a doença e morte de Lázaro ajudariam os 
discípulos a crerem.

 � Certo  � Errado

sacerdote  pastor  profeta  rei

caminho profeta verdade vida sacerdote
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2. Há quanto tempo Lázaro já estava no túmulo antes de  
Jesus chegar?

A. 4 dias
B. 2 dias
C. poucas horas; Jesus chegou logo depois de receber a 

notícia.

3. Marta acreditava que Jesus poderia levantar seu irmão dentre 
os mortos se Ele quisesse, porque Ele era o Messias.

 � Certo  � Errado

4. Relacione as descrições abaixo com as dos elementos do túmulo.
___ A. Corpo
___ B. Prateleira sobre a qual se colocava o corpo
___ C. Vala para empurrar a porta
___ D. Câmara de lamentação
___ E. Pedra em forma de roda

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

 � Certo  � Errado

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

A. Para que os ouvintes cressem que Jesus era Deus.
B. Jesus queria que Deus O ouvisse.
C. Jesus queria que as pessoas soubessem que Ele era um 

homem justo.

7. Todos os que assistiram a esse milagre creram e seguiram  
a Jesus.

 � Certo  � Errado

8. A Bíblia confirma e ensina claramente o conceito da reencarnação 
— a crença de que os mortos retornam à vida em outro corpo 
ou outra forma de vida.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Use a Concordância Bíblica no final da Bíblia e tente encontrar 
este versículo pesquisando a palavra “Ressurreição”:

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que 
crê em mim, ainda que morra, viverá; e quem vive e crê em 
mim, não morrerá eternamente …”

4

5

1

2
3
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4 inFeRno

1. Jesus contou uma parábola sobre dois homens, um mendigo 
e um rico, os quais foram julgados com base em sua posição 
social.

 � Certo  � Errado

2. No contexto deste estudo, a expressão “O seio de Abraão” 
equivale ao (à) ____________________ e também é chamado 
de paraíso.

3. Por que Lázaro foi para o paraíso?
A. porque ele era pobre
B. porque ele tinha fé e se aproximou de Deus à maneira 

de Deus
C. porque ele viveu uma vida muito boa

4. O homem rico foi para o ___________________ porque 
ele ignorou Deus e viveu somente para si. Não existe uma 
_________________ chance no Inferno para ir ao Céu. Só 
é possível receber ________________ quando alguém se 
___________________ e crê enquanto está vivo.

5. A Bíblia 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

Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

 aPoCalIPSe 20.11-15 aPoCalIPSe 21.1-7

5 aCeitação e tRaição

1. Quando Jesus montou um jumentinho, e passou por uma multidão 
que gritava “Hosana!”, estava cumprindo uma profecia escrita 500 
anos atrás pelo profeta Zacarias, que dizia:

Alegre-se muito, cidade de Sião! Exulte, Jerusalém! Eis que 
o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado 
num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias 9.9

Israel  Céu  terra  vida  morte

segunda inferno arrepende misericórdia
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 � Certo  � Errado

2. Hosana significa salva agora. O povo estava clamando isto 
porque queria que Jesus:

A. os perdoasse e os salvasse do julgamento eterno por 
causa de seus pecados.

B. fosse seu líder e derrubasse os opressores romanos.
C. os livrasse das exigências dos fariseus.

3. Ao invés de liderar a multidão agitada numa rebelião, Jesus 
comeu a Ceia Pascal com seus discípulos.

 � Certo  � Errado

4. Três dias antes da Páscoa, Jesus descobriu que Judas Iscariotes 
era um traidor.

 � Certo  � Errado

5. Satanás forçou Judas Iscariotes a trair Jesus.
 � Certo  � Errado

6. Jesus disse que o pão da Páscoa representa seu

 __ __ __ __ __.

7. Beber do cálice simboliza o sangue de Jesus sendo derramado 
por muitas pessoas.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Encontre e compare as seguintes profecias e cumprimentos:
 zaCaRIaS 9.9   maRCoS 11.7-10
 Salmo 41.9   maRCoS 14.17-20
 zaCaRIaS 11.12   mateuS 27.3-7
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Capítulo tReze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 a pRisão

1. Embora Jesus tenha submetido sua vontade humana à vontade 
de Seu Pai celestial, Ele se afligiu por causa do sofrimento pelo 
qual iria passar.

 � Certo  � Errado

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

3. Aquelas duas palavras causaram pouco efeito na multidão ao 
Seu redor.

 � Certo  � Errado

4. Quando Jesus pediu que Pedro o protegesse, Pedro cortou a 
orelha de um servo.

 � Certo  � Errado

5. Mesmo no meio do tumulto, Jesus teve compaixão pelos outros.
 � Certo  � Errado

6. As perguntas de Deus sempre expõem os verdadeiros 
pensamentos de uma pessoa.

 � Certo  � Errado

7. O tribunal noturno estabelecido pelo Sinédrio era legal.
 � Certo  � Errado

8. O Sinédrio condenou Jesus à morte sob a acusação de:
A. sedição.
B. revolta.
C. blasfêmia.

Para consideração adicional:
Para saber outros detalhes do julgamento de Jesus diante dos 
oficiais do templo encontre e leia: João 18.19-23.
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2 a CRuCiFiCação

1. O Sinédrio considerou Jesus culpado por dois motivos. Circule 
aquele que for verdadeiro.

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

2. Por que Jesus não mostrou a Herodes os seus milagres?
A. Ele havia perdido toda a sua energia.
B. Herodes queria que Jesus fosse um bobo da corte — para 

diverti-lo — o que mostrava o seu desrespeito evidente 
por quem Jesus realmente era.

C. Ele não queria chamar a atenção sobre si.

3. Jesus foi brutalmente ferido, até ficar desfigurado e a ponto 
de não ser reconhecido, e depois foi zombado pelos soldados. 
Este abuso fora registrado por Isaías 700 anos antes.

 � Certo  � Errado

4. A crucificação era usada pelos romanos para aplicar a pena de 
morte somente a escravos e criminosos do mais baixo nível.

 � Certo  � Errado

5. Relacione as descrições seguintes da crucificação com a 
ilustração correta. Assinale o tipo de cruz sobre a qual Jesus 
foi crucificado.

___ A. A vítima era pregada em várias posições.
___ B. O meio mais comum, além das árvores.
___ C. As mãos eram pregadas acima da cabeça.
___ D. Reservada para os criminosos de certa notoriedade.
___ E. O corpo era pregado com os membros estendidos 

em quatro direções.

  1 2 3 4 5
6. O rei Davi escreveu que o Messias seria crucificado, 

__________ antes de a crucificação tornar-se a pena capital 
romana oficial.

7. Os soldados sabiam que estavam cumprindo uma antiga 
profecia ao lançarem sortes pelas vestes de Jesus.

 � Certo  � Errado

200 anos   800 anos   50 anos
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8. Jesus garantiu ao ladrão na cruz ao seu lado que ele iria para 
o céu, porque colocou sua ____________ em Jesus para livrá-lo 
das consequências do pecado.

9. Quando Jesus morreu, a cortina do Templo em frente ao Santo 
dos Santos rasgou-se de alto a baixo. Isto foi muito significativo, 
pois:

A. ninguém podia espiar atrás da cortina, sob risco de 
morrer.

B. a cortina era muito grossa e comprida.
C. homem algum poderia ter rasgado a cortina, somente 

Deus.

10. A palavra grega traduzida como “Está consumado” tinha vários 
significados no tempo de Cristo. Qual das seguintes expressões 
corresponde ao seu significado?

A. A tarefa está terminada.
B. A dívida foi quitada.
C. A procura por um sacrifício aceitável acabou.

11. Cumprindo ordens, os soldados quebraram as pernas de Jesus 
para apressar a sua morte, cumprindo assim uma antiga profecia.

 � Certo  � Errado

12. Tudo isto aconteceu no dia ____________________, quando se 
matava o cordeiro Pascal.

Para consideração adicional:
Encontre os versículos e veja como Jesus foi preciso ao prever os 
detalhes sobre a sua morte: Mateus 16.21; 17.22; 20.18-19

3 o sepultamento e a RessuRReição

1. Jesus foi envolto em linho e especiarias e colocado num túmulo.
 � Certo  � Errado

2. O túmulo era muito seguro porque:
A. era guardado pelos soldados mais bem treinados.
B. se os guardas dormissem durante o trabalho, seriam 

punidos com a morte.
C. o túmulo foi lacrado com o corpo dentro.

crença  confiança  fé

da Preparação  da Expiação  do Pentecoste
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3. O que aconteceu com os guardas quando o anjo do Senhor 
apareceu em frente ao túmulo?

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

4. O anjo disse a Maria e a Salomé que Jesus estava ________.

5. A Bíblia diz que quando João viu o túmulo vazio ele  
_______________.

6. Jesus, O Ungido, esmagou a cabeça de __ __ __ __ __ __ __ 
exatamente como Deus havia prometido no Jardim do Éden.

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

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

João 20.26-30 atoS 2.27-32

Capítulo CatoRze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o estRanHo

1. Jesus explicou aos dois homens que Cristo tinha de ______.

2. Jesus usou ______________ para explicar todos os acontecimentos 
relacionados à Sua morte, sepultamento e ressurreição.

A. as Escrituras
B. uma parábola
C. o Velho Testamento

morto  dormindo  vivo

fugiu  creu  chorou  entrou em pânico

sofrer   morrer   ressuscitar
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Para consideração adicional:

Use a Concordância Bíblica no final da Bíblia, e tente encontrar 
este versículo pesquisando a palavra “Escrituras”:

E começando com Moisés e todos os profetas, explicou-lhes 
o que constava a respeito dele em todas as Escrituras.

2 a mensagem no CaminHo de emaÚs

— de adão até noé —

1. Relacione as frases abaixo.

2. De acordo com a Bíblia, o homem enfrenta três tipos de morte.
___ A. Morte física:
___ B. Morte para:
___ C. Morte:

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

4. O homem não pode tornar-se aceitável a Deus pelo seu esforço.
 � Certo  � Errado

1. O homem é 
culpado

2. O homem  
está morto.

3. O homem é 
um inimigo  
de Deus.

4. O homem 
está separado.

5. O homem 
está 
escravizado.

6. O homem 
está perdido.

___ A. O homem escolhe seu próprio caminho, 
que o conduz a um deserto espiritual.

___ B. A amizade do homem com Deus não 
existe mais.

___ C. Satanás seduz o homem para fazer sua 
vontade.

___ D. O homem se uniu a Satanás em rebelião 
contra Deus.

___ E. O relacionamento do homem pecador com 
um Deus santo está rompido; ao morrer, o 
espírito do homem será separado de seu 
corpo, e viverá  eternamente separado 
de Deus e de toda a alegria futura.

___ F. O homem comparece ao tribunal de 
Deus, acusado de quebrar sua santa lei.

1. um relacionamento.
2. do corpo.
3. para toda alegria futura por 

estar confinado eternamente 
ao Lago de Fogo.
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5. Relacione as colunas para formar sentenças completas.

6. Era necessário que o homen morresse pelo seu pecado. Mas 
Deus também amava o homem que, em sua [misericórdia / 
complacência], estendeu-lhe a Sua [tolerância / graça] e ofereceu 
[obras / o caminho] para o homem escapar dessa morte.

7. Apesar de termos nascido neste mundo como inimigos de Deus, 
graças ao que Jesus fez na cruz, nós podemos agora ser amigos.

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

1. Encontre e complete o seguinte versículo:

 1 João 2.1-2 … Jesus Cristo, o _____________. Ele é a 
________________ pelos nossos ______________  … mas 
também … de todo o __________________.

2. Encontre e leia os seguintes versículos:

 hebReuS 9.22; ColoSSenSeS 1.21-22; RomanoS 5.10; João 14.6

3 a mensagem no CaminHo de emaÚs

— de aBRaão até a lei —

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.

___ 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,
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1. Relacione as colunas para completar as sentenças.

2. Deus creditou justiça ao Certificado de Dívida de Abraão pois 
Ele olhava adiante para aquilo que Jesus faria na cruz.

 � Certo  � Errado

3. Jesus morreu em nosso lugar e assumiu nossa punição pelo 
pecado. Ele é nosso [substituto / igual].

4. Quais declarações são verdadeiras em relação à palavra crer?
A. Crer é sinônimo de confiança e fé.
B. Crer é basear-se em fatos.
C. Crer envolve consentimento mental e confiança  

de coração.

5. Jesus clamou “Está consumado” porque nossa dívida de pecado 
havia sido paga.

 � Certo  � Errado

6. Relacione as comparações entre a Páscoa e Jesus.

___ A. Assim como Isaque foi 
amarrado e não podia se 
salvar,

___ B. Assim como o carneiro 
morreu no lugar de 
Isaque,

___ 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. 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.

___ 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 deviam quebrar 
nenhum osso 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.

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

5. Jesus era homem.
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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. Deus disse que estamos justificados. Nós [estamos sem pecado / 
fomos declarados justos].

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

 � Certo  � Errado

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

Para consideração adicional:

1. Os versículos abaixo, escrito centenas de anos antes do seu 
nascimento, afirmam que o Libertador Prometido é a nossa justiça. 
Encontre JeRemIaS 23.5-6 e complete os versículos.

“Dias virão”, declara o SENHOR, “em que levantarei para 
____________um Renovo ___________, um rei que reinará 
com sabedoria … este é o nome pelo qual será chamado: 
O __________________ é a Nossa __________________”.

2. Encontre e leia estes versículos:

  RomanoS 3.23; 5.1, 8-9; 4.23-24

4 a mensagem no CaminHo de emaÚs
— do taBeRnáCulo até a seRpente de BRonze —

1. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado.
 � Certo  � Errado

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

 � Certo  � Errado

fé   confiança   crença
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3. A Bíblia diz que nós somos adotados na família de Deus, com 
todos os direitos de um filho. Ao invés de estarmos separados, 
somos filhos.

 � Certo  � Errado

4. Relacione a seguinte comparação do Altar de Bronze, que 
ficava no átrio do Tabernáculo, com Jesus.

5. Relacione as colunas para completar as sentenças.

 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 

por nós.
6. é nosso caminho para 

obtermos perdão dos 
pecados.

___ 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 
substituto, 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, 
voltando-nos e olhando 
pela fé para Jesus, 
crendo que Ele 
pagou nossa dívida 
de pecado.
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6. Relacione as seguintes peças do Tabernáculo ao versículo que 
compara Jesus àquele objeto.

7. Assim como Jesus ressuscitou do túmulo, derrotando a morte, 
nós nos tornamos espiritualmente vivos, agora e por toda a 
eternidade.

 � Certo  � Errado

8. Embora tenhamos estado espiritualmente mortos, tendo de 
enfrentar a morte eterna no Lago de Fogo, aqueles que creem 
agora estão espiritualmente vivos e habitarão eternamente no 
__ __ __.

Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

 eféSIoS 2.4-5,13 GálataS 4.6-7

5 a mensagem no CaminHo de emaÚs
— de joão Batista até a RessuRReição —

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

1. O candelabro

2. A mesa com 
os pães da 
proposição

3. O propiciatório

4. A entrada única

___ 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
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2. Relacione as frases seguintes para completar as sentenças:

3. Quem é responsável pela morte de Jesus na cruz?
A. Apenas a nação judaica.
B. Apenas os soldados romanos.
C. O mundo todo.

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

5. A salvação é um __ __ __ de Deus, não um prêmio. Nós não 
podemos conquistá-la e não a merecemos.

6. O que importa não é o tamanho de nossa fé, mas [em quem / no 
que] colocamos nossa fé.

7. 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.

8. 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.

___ 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.

fé  pecado  confiança  justiça  amor
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Para consideração adicional:
Encontre e leia os seguintes versículos:

 João 3.16,18  2 CoRíntIoS 5.21 eféSIoS 1.7-9
 atoS 4.12       hebReuS 2.14-15

Capítulo Quinze
PERGUNTAS DE REVISÃO

1 o Que tu QueRes Que eu Faça?
1. A Bíblia diz que Jesus virá pela segunda vez. Podemos ter 

certeza de que isto acontecerá porque Deus sempre cumpre 
Suas promessas.

 � Certo  � Errado

2. Saulo era conhecido entre os seguidores de Jesus:
A. como um homem justo.
B. como o primeiro apóstolo convertido.
C. como um terrível perseguidor dos seguidores de Jesus.

3. Quando Saulo ouviu a voz de Deus vinda do Céu quando 
estava no caminho para Damasco, recusou-se a parar de 
perseguir os crentes.

 � Certo  � Errado

4. A Bíblia diz que se nós rejeitarmos a mensagem da cruz:
A. podemos encontrar outros caminhos para Deus.
B. haverá outras oportunidades de fazer outras escolhas.
C. não compreenderemos corretamente o restante das 

Escrituras, porque o seu significado está oculto àqueles 
que estão perecendo.

5. A Bíblia diz que por ser pecador, você tem uma dívida de pecado 
a ser paga por toda a eternidade — uma dívida que exige a 
separação de Deus no Lago de Fogo. A Bíblia também diz que 
se você crer que Jesus pagou sua dívida de pecado e confiar 
somente nele para livrá-lo do castigo do pecado, Deus perdoará 
o seu pecado e o seu relacionamento com Deus será restaurado.

 � Certo  � Errado

6. Se você colocou a sua fé em Jesus Cristo, a Bíblia diz que seu 
Certificado de Débito foi pregado na cruz há dois mil anos, 
removendo sua dívida de pecado.

 � Certo  � Errado
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7. Relacione as figuras passando pela cruz.

8. Deus nos perdoa pressupondo que viveremos sem pecado.
 � Certo  � Errado

9. O relacionamento de um cristão com Deus é muito semelhante 
ao relacionamento de um filho com seu pai. [Sua comunhão / 
Seu relacionamento] com seu pai é definitivo. Eles sempre serão 
pai e filho. Entretanto, se o filho desobedecer, [sua comunhão 
/ seu relacionamento] com o pai se romperá até que ele admita 
a culpa e peça perdão.

10. As Escrituras dizem que a vida de uma pessoa é determinada 
pelo (a) [piedade/ foco] que ela mantém.

C. 3.

D. 4.

E. 5.

F. 6.

G. 7.

A. 1.

B. 2.

DECLARADO
JUSTO

JUSTIFICADO

DÉBITO 
CANCELADO

Certificado
de

Débito

PAG
O

VIDA ETERNA

POSTO EM 
LIBERDADE
REDIMIDO

ADOTADO

RECONCILIADO

ENCONTRADO

N

S

LO

DEVEDOR

Certificado
de

Débito

CONDENAÇÃO 
ETERNA

ESCRAVO

INIMIGO

PERDIDO

N

S

LO

CULPADO

AFASTADO
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11. Encontre os seguintes versículos e identifique a palavra 
que é sinônimo da palavra foco.
Colossenses 3.1-2 Portanto, já que vocês ressuscitaram com 
Cristo, _________________as coisas que são do alto, onde 
Cristo está assentado à direita de Deus. __________________o 
pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas.

Hebreus 12.2 Tendo os olhos ___________ em Jesus, 
autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe 
fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e 
assentou-se à direita do trono de Deus.

Hebreus 3.1 Portanto, santos irmãos, participantes 
do chamado celestial, _____________os seus pensamentos 
em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos.

2 Pedro 3.12 __________________o dia de Deus e 
apressando a sua vinda …

12. Quais são as coisas para as quais devemos voltar nossa atenção?
A. Para o que somos agora graças a Jesus
B. Como conhecer Jesus melhor
C. Em confiar Nele em tudo
D. Em nós mesmos e nosso bem-estar

13. Quais dos elementos seguintes são considerados nossos 
inimigos — que destroem nosso foco?

A. Nossa natureza humana
B. O sistema do mundo
C. O Diabo

14. Nossa natureza humana tem um desejo natural de voltar-se:
A. para Deus.
B. para os outros.
C. para nós mesmos.

15. A obsessão por ______________, nossas necessidade e desejos, 
é sempre prejudicial. Nós encontramos alegria verdadeira 
quando nos dedicamos a conhecer _____________ e servir 
__________.

16. Nós adquirimos raízes espirituais fortes quando mantemos 
nosso ________________.

aos outros   nós   Deus
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17. Existem várias coisas que nos ajudam a crescer espiritualmente, 
mantendo o nosso foco. Relacione:

Para consideração adicional:

Encontre e leia os seguintes versículos:

 tIto 2.11-14 ColoSSenSeS 2.13,15 Salmo 103.11,12

 João 14.1-31 1 tessalonIcenses 4.13-18 Hebreus 12.1,2

2 um tempo Conveniente

1. Por que Herodes morreu?
A. Ele contraiu uma doença fatal.
B. Ele não confiou em Deus e nem lhe deu glória e louvor.
C. Um de seus guarda-costas o matou enquanto  

estava bêbado

2. 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

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

 � Certo  � Errado

Para consideração adicional:

Encontre e leia o seguinte versículo: 2 CoRíntIoS 6.2

___ A. O próprio Deus

___ B. Pela fé

___ C. A Bíblia

___ D. A oração

___ E. Falar aos outros

___ F. A música

___ G. Outros crentes

___ H. A esperança futura

1. Nos encoraja
2. Os discípulos foram para todos 

os lugares, compartilhando estas 
boas novas.

3. Nós adquirimos maturidade 
espiritual através dessas 
amizades.

4. Algum dia Jesus retornará
5. É assim que andamos com Deus.
6. Simplesmente falando com 

Deus.
7. Habita em nós na pessoa do 

Espírito Santo.
8. É uma fonte de força diária.
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Respostas às peRguntas
Respostas paRa o Capítulo um

1 pRólogo

Não há perguntas.
2 CompReendendo CoRRetamente as Coisas

1. Certo página 6
2. Certo páginas 6-7
3. A, B, C, D páginas 7-8
4. B página 8
5. A, B, D. Num livro tão pequeno não é possível 

oferecer um entendimento exaustivo e global 
da Bíblia. páginas 7-8

3 um ÚniCo livRo

1. C página 9
2. B página 9
3. C página 9
4. B página 10
5. A página 10
6. Errado. É verdade que Deus guiou os profetas, 

e que o que foi registrado era exatamente o que 
ele queria que fosse escrito, porém esses homens 
não eram livres para acrescentar seus próprios 
pensamentos pessoais. página 10

7. A página 12
8. Errado. A concordância é uma ajuda para 

consultar a Bíblia.  página 12
9. B página 12

Respostas paRa o Capítulo dois

1 no pRinCípio deus

1. Errado. A Bíblia diz que Deus não teve início e 
não terá fim – Ele é eterno. página 15

2. eternidade página 15
3. C página 18
4. Eu Sou página 18
5. Certo página 18
6. Errado. Não há nenhum outro Deus. Ele é o 

único governante do Universo. páginas 18-19
7. A, B, C páginas 18-19
8. Um página 19
9. Espírito página 20

2 anjos, Hostes e estRelas

1. A, B, C, D página 21
2 A, B página 21
3. Certo página 21
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4. Aquele que faz o remo, também é dono do remo. página 22
5. Errado. Originalmente, os seres angelicais foram 

criados com a capacidade de escolher. página 22
6. B página 23
7. Certo página 23
8. A página 23
9. Digna página 23

Respostas paRa o Capítulo tRês

1 Céu e teRRa

1. Certo página 27
2. B página 30
3. Nada página 27
4. Certo página 27
5. Errado. Deus sabe todas as coisas. página 27
6. A. Onisciente
 B. Onipotente
 C. Presente em todo lugar ao mesmo tempo páginas 27-28
7. Errado. A Bíblia ensina claramente que Deus é 

maior do que a sua criação e separado dela. página 32
2 eRa Bom

1. Errado. Deus criou tudo em seis dias. página 32
2. Certo página 33
3. Ordem página 35
4. Certo página 36
5. Espécie páginas 36-37
6. A, B, C páginas 37-38
7. Justo, Santo página 38
8. Cuida páginas 38-39
paRa ConsideRação adiCional:
 g  Primeiro dia  f  Quarto dia  d  Sexto dia
 e  Segundo dia  b  Quinto dia  c  Sétimo dia
 a  Terceiro dia

3 Homem e mulHeR

1. A, C, D páginas 40-41
2. A página 41
3. B página 42
4. B página 42
5. Errado. Como Deus era o Criador-Proprietário 

de Adão e Eva, ele não os consultou. Ele sabia 
o que era melhor. página 42

6. Proprietário páginas 42-43
7. B páginas 43-44
8. escolher página 44
9. C página 44
10. Certo páginas 44-45
11. A páginas 45-46
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12. Certo página 45
paRa ConsideRação adiCional:
A concordância deve conduzi-lo para GÊneSIS 1.27

Respostas paRa o Capítulo QuatRo

1 eu seRei

1. B página 51
2. Eu, Eu, Eu, Eu, Eu página 52
3. Orgulho página 52
4. Pecado página 53
5. Pecado página 53
6. Certo página 54
7. B página 53
8. A: b, c  B: a, d página 54
9. Lago de Fogo página 54

2 deus disse …?
1. A página 55
2. B página 56
3. A página 58
4. Melhor do que, melhor do que página 59
5. Errado. Deus considera toda desobediência 

como pecado. página 59
6. Certo página 59
7. Culpa página 60
8. Escolha; pecado página 61
9. Errado. Deus é santo e portanto não suporta 

o pecado em Sua presença. A desobediência 
de Adão e Eva abriu um vasto abismo no 
relacionamento entre Deus e o homem. página 60

3 onde voCê está?
1. Certo página 63
2. Pergunta página 63
3. Certo página 63
4. A, B página 63
5. B, D página 63
6. Errado. Eles nunca admitiram que pecaram. página 64
7. B página 64
8. A, B, C página 65
9. A página 65
10. Certo página 65
11. B página 66
12. Morte página 66

4 moRte

1. Errado página 67
2. A: 3 B: 1 C: 2 páginas 67-70
3. Certo página 70
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Respostas das palavras cruzadas encontradas nas páginas 66-71.

Respostas paRa o Capítulo CinCo

1 um paRadoxo

1. Leis página 77
2. Certificado de débito página 77
3. Pecado, morte página 77
4. Certo página 77
5. B página 77
6. pecado, perfeição ou justiça página 78
7.  Certo página 78
8.  cuida e se-preocupa; imerecido página 79
9. Todos página 80
10. A página 80
11. A página 80

2 expiação

1. Remover página 81
2. Morte página 81
3. Errado. Caim e Abel herdaram a natureza 

pecaminosa de Adão. página 82
4. B página 83
5. C página 83

1.
2b.

1.

2a.

2b.

2a.
3.

3.

4.
6a.

5.

6b.

5.

4.

6.

7.
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6. A página 84
7. cobertura página 84
8. A, B, C página 84
9. 1. crêu 2. Deus página 85
10. Sangue página 86
11. Abel página 87
12. Morte página 89
13. Vida página 89

3 dois a dois

1. Libertador páginas 91-92
2. Errado. Todos, exceto alguns poucos, voltaram 

suas costas para Deus. página 91
3. C página 93
4. C página 92
5. Certo página 93
6. A, B, C página 94
7. Morte página 94
8. Porta página 94
9. Errado. Deus fechou a porta. página 96
10. Certo página 96
11. Certo página 97
12. B página 99
paRa ConsideRação adiCional:
A Concordância deve conduzi-lo para Gênesis 7.5.

4 BaBel

1. Errado. Deus mandou que povoassem a terra. página 102
2. C página 103
3. Errado página 103
4. Religião página 103
5. Religião página 104
6. Certo página 104
7. A, B, C páginas 82-84
8. Certo página 105

Respostas paRa o Capítulo seis

1 aBRaão

1. A, B, C página 109
2. B página 110
3. Certo página 110
4. Deus disse que por causa da confiança de Abrão 

em Deus, a justiça foi creditada na conta de 
Abrão, cancelando sua dívida de pecado. pág. 111-112

5. B página 112
6. Certo página 112

2 CReR

1. Confiar página 112
2. A página 112
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3. Certo página 113
4. O que importa não é a quantidade da sua fé, 

mas em quem você coloca a sua fé. página 113
5. Errado. Porque Abrão confiou em Deus, o 

resultado natural foi que ele fez aquilo que 
Deus queria que ele fizesse. página 113

3 isaQue

1. B página 116
2. Certo página 116
3. A página 118
4. Certo página 118
5. C página 120
6. C página 119
7. A: 3  B: 1  C: 5  D: 4  E: 2 página 120
8. Errado. Foi ideia de Deus página 120
9. Certo página 120

Respostas paRa o Capítulo sete

1 isRael e judá

1. A página 123
2. Libertador página 124
3. Errado. Jacó teve 13 filhos – 12 filhos e uma 

filha, mas somente 12 tribos descenderam de 
seus filhos homens. página 124

4. Certo página 124
5. Certo página 123
6. C página 124

2 moisés

1. C página 125
2. Certo página 126
3. B página 126
4. C página 127
5. Errado. Eles creram, assim como Deus 

prometeu. página 127

paRa ConsideRação adiCional:
A Concordância deve conduzi-lo até
Êxodo 3.14,15.

3 o FaRaó e a pásCoa

1. A página 128
2. Errado. Na verdade, eles deviam ser um exemplo 

de como Deus se interessa pela humanidade. página 128
3. A, B página 129
4. Certo página 129
5. maneira página 130
6. Errado. Deus deu instruções específicas aos 

israelitas e deixou claro que eles deviam 
obedecer. página 132
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7. Certo página 132
8. Certo página 133
9. A: 3 B: 1 C: 2 página 133

Respostas paRa o Capítulo oito

1 pão, CodoRnizes e água

1. Errado. Eles murmuraram e reclamaram. página 135
2. A, B, D página 136
3. B página 137
4. Errado página 137
5. Errado. Ele cuidou diária e abundantemente 

das suas necessidades. página 136
6. Misericordioso, bondoso; obedecida, crida página 137
7. Certo página 138

2 os dez mandamentos

1. Obedecerem página 138
2. Errado. Eles se sentiam confiantes de que 

poderiam fazer o que Deus exigiu. página 139
3. Estilo de vida puro página 140
4. C página 140
5. Certo página 141
6. B página 141
7. Certo página 142
8. Honrem página 143
9. Assassinato página 143
10. A, B, C página 143
11. Mentira página 144
12. Certo página 145
13. Errado. Nós sempre podemos contar que isto 

é verdade. página 145
14. Errado. As expectativas de Deus são constantes 

e imutáveis. página 145
15. Certo página 145

3 a sala do tRiBunal

1. C pág. 146-147
2. Certo página 147
3. Errado. Nós somos incapazes de guardar a lei 

sempre e perfeitamente. página 147
4. A, B página 148
5. pecado página 148
6. B página 149
7. A página 150
8. C página 150
9. Certo página 152



80 

Respostas paRa o Capítulo nove

1 o taBeRnáCulo

1. Incapaz de nos salvar página 155
2. Errado. Eles deviam seguir as instruções explícitas 

de Deus. página 156
3. Certo página 157
4. C página 157
5. A: A B: SS C: A D: LS E: LS F: SS G: LS pág. 158-159
6. Certo página 160
7. Certo página 162
8. A, B, C, D, E página 162
9. C página 162
10. mãos; cabeça; substituto página 162
11. A página 163
12. Arão, o Sumo Sacerdote, entrava no Santo dos 

Santos uma vez ao ano — nunca sem sangue, que 
era oferecido no Propiciatório, no Dia da Expiação. página 164

2 inCRedulidade

1. responsáveis página 165
2. Errado. Eles murmuraram e reclamaram 

novamente.  página 165
3. Certo página 165
4. B página 166
5. Morte página 166
6. Arrependimento página 166
7. Certo página 166
8. B página 166
9. Errado. Era simplesmente uma oportunidade 

para os israelitas mostrarem que confiavam em 
Deus.  página 167

3 juízes, Reis e pRoFetas

 2  Escravidão
 3  Arrependimento
 1  Rebeldia
 4  Livramento página 168
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Respostas para as palavras cruzadas encontradas nas pág. 168-173.

Respostas paRa o Capítulo dez

1 isaBel, maRia e joão

1.  página 178

2. Errado. Maria e José eram descendentes diretos 
de Davi. página 179

3. Certo página 179
4. Certo página 180
5. Certo página 180

2 jesus

1. Jesus página 183
2. A: 3 B: 1 C: 2 D: 4 pág. 182-3,185
3. B página 183
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“Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará 
o caminho diante de mim. E então, de repente, o 
Senhor que vocês buscam virá para seu templo; o 
mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, 
virá” ,diz o SENHOR dos Exércitos.

JoãoDeus Os israelitas
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4. A página 184
5. C página 185
6. B página 186
7. Certo página 187
8. A página 187

3 entRe os sáBios

1. ser humano página 188
2. Certo página 188
3. C página 191
4. Certo página 181
paRa ConsideRação adiCional:

A Concordância deve conduzi-lo até João 1:14.
4 Batismo

1. Identificação página 193
2. Certo página 193
3. Errado. Ele os chamou de hipócritas porque, embora 

fossem pecadores, pensavam que eram justos. página 193
4. B página 194
5. Cordeiro página 195
6. Errado. Ele não remove pecado e nem nos torna 

aceitáveis diante de Deus. página 195
7.  página 198

Respostas paRa o Capítulo onze

1 tentado

1 A página 201
2. Certo página 201
3. Certo página 201
4. B página 201
5. Errado. Jesus disse que a preocupação primária do 

homem deveria ser com o seu bem estar espiritual. página 201
6. Errado. Satanás sempre cita as Escrituras de 

maneira errada. página 202
7. Certo página 202
8. Errado. Jesus está acima de qualquer acusação. 

Ele é irrepreensível. página 203
9. Errado. Jesus, o Deus Criador, é muito mais 

poderoso que Satanás, um ser criado. página 203
10. perfeito. página 203

2 podeR e Fama

1. Certo página 204
2. Errado. Jesus era Deus e conferiu credibilidade 

às Suas palavras através de suas ações. página 205
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3. A, B, C página 206
3 niCodemos

1. A, B, C, D página 206
2. Errado. Ele se refere ao novo nascimento 

espiritual. página 207
3. Eterna página 207
4. C página 207
5. O que importa é objeto da fé de uma pessoa. página 208
6. Errado. Jesus ofereceu vida eterna a todos. página 208
7. Certo página 209
8. Jesus página 209

4 Rejeição

1. Certo página 210
2. Fé página 210
3. A, B, C página 211
4. Certo página 212
5. Incapacidade; pecaminosidade página 212
6. Certo página 214
7. B página 214
8. Errado. Nenhum dos discípulos foi líder 

religioso. página 214
5 o pão da vida

1. Errado. Jesus podia fazer qualquer coisa. página 215
2. C página 215
3. Rei pág. 215-216
4. Certo página 216
5. Crer página 216
6. Vida página 217

Respostas paRa o Capítulo doze

1 tRapos imundos

1. Certo página 219
2. A pág. 219-220
3. Arrependido página 220
4. Humildade página 220
5. A, C, D página 220
6. Errado. A Bíblia diz claramente que boas obras 

não são capazes de nos dar uma posição correta 
diante de Deus. página 221

7. B página 221
8. Certo página 222

2 o CaminHo

1. B página 223
2. Certo página 223
3. Pastor página 223
4. B pág. 223-224
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5. Jesus página 223
6. Caminho, verdade, vida página 224

3 lázaRo

1. Certo página 225
2. A página 225
3. Certo página 225
4. A: 3  B: 2  C: 5  D: 1  E: 4 página 227
5. Certo página 226
6. A página 227
7. Errado. Alguns creram, mas muitos conspiraram 

e se voltaram contra Ele. página 228
8. Errado. A Bíblia ensina que o homem morre 

apenas uma vez e nunca mais torna a viver 
novamente na Terra. Em parte alguma a Bíblia 
afirma que a reencarnação é verdadeira. página 228

paRa ConsideRação adiCional:
A Concordância deve conduzi-lo para João 11.25.

4 inFeRno

1. Errado. Eles foram julgados por terem ou não 
confiado em Deus. página 229

2. Céu página 229
3. B página 229
4. O homem rico foi para o inferno porque ignorou 

Deus e viveu somente para si. Não há uma 
segunda chance no Inferno para ir ao Céu. Só é 
possível receber misericórdia quando a pessoa 
se arrepende e crê enquanto estiver viva. página 229

5. Certo página 230
5 aCeitação e tRaição

1. Certo página 231
2. B página 231
3. Certo página 232
4. Errado. Ele já sabia quando escolheu Judas 

como um dos discípulos. página 232
5. Errado. Judas tinha vontade própria e decidiu 

trair Jesus. página 233
6. Corpo página 233
7. Certo página 233

Respostas paRa o Capítulo tReze

1 a pRisão

1. Certo página 237
2. Deus pág. 237-238
3. Errado. Quando Jesus disse as palavras “EU 

SOU”, a turba “recuou e caiu no chão.” página 238
4. Errado. Embora seja verdade que Pedro cortou 

a orelha do servo, Jesus não pediu que Pedro 
O protegesse. página 238
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5. Certo página 238
6. Certo página 239
7. Errado. As seções noturnas em tribunais 
 eram ilegais. pág. 239-240
8. C página 240

2 a CRuCiFiCação

1. B página 241
2. B página 242
3. Certo página 245
4. Certo página 247
5. A: 1  B: 4  C: 2  D: 5  E: 3 página 247
6. 800 anos página 248
7. Errado. Os soldados não faziam ideia que 

estavam cumprindo uma antiga profecia. página 248
8. Crença, confiança e fé página 249
9. A, B, C página 252
10. A, B, C página 252
11. Errado. Os ossos de Jesus não foram quebrados. página 253
12. Preparação página 253

3 o sepultamento e a RessuRReição

1. Certo página 254
2. A, B, C página 255
3. B página 256
4. Vivo página 257
5. Creu página 257
6. Satanás página 259
7. Certo página 260

Respostas paRa o Capítulo CatoRze

1 o estRanHo

1. Sofrer, morrer, ressuscitar página 264
2. A,  C página 264
paRa ConsideRação adiCional:
A Concordância deve conduzi-lo a LuCaS 24.27.

2 a mensagem no CaminHo de emaÚs
— de adão até noé —
1. A: 6 B: 4 C: 5 D: 3 E: 2 F: 1 pág. 266-267
2. A: 2 B: 1 C: 3 página 267
3. Deus criou o ser humano com vontade própria, para 

que pela sua escolha obediente honrasse a Deus. página 266
4. Certo página 268
5. A: 2 B: 5 C: 4 D: 3 E: 1 pág. 268-273
6. Era necessário que o homem morresse pelo seu 

pecado. Mas Deus também amava o homem que, em 
sua misericórdia, estendeu-lhe a sua graça e ofereceu 
o caminho para o homem escapar dessa morte. página 269

7. Certo página 271
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3 a mensagem no CaminHo de emaÚs
— de aBRaão até a lei —
1. A: 3 B: 2 C: 1 pág. 273-274
2. Certo página 274
3. Jesus morreu em nosso lugar e assumiu nossa 

punição pelo pecado; Ele é nosso substituto. página 273
4. A, B, C pág. 274-275
5. Certo página 274
6. A: 2 B: 5 C: 4 D: 1 E: 3 página 276
7. Certo pág. 276-277
8. Errado. Os Dez Mandamentos nos mostram que 

somos pecadores, que só podem se aproximar 
de Deus à maneira de Deus. página 277

9. Certo página 279
10. Deus disse que somos justificados ou declarados 

justos. página 279
11. Certo página 279
12. Fé, confiança e crença pág. 279-280

4 a mensagem no CaminHo de emaÚs
— do taBeRnáCulo até a seRpente de BRonze —
1. Certo página 284
2. Certo página 285
3. Certo página 284
4. A: 3 B: 4 C: 1 D: 2 E: 6  F: 5 página 281
5. A: 1 B: 3 C: 2 D: 4 pág. 281-286
6. A: 4 B: 1 C: 2 D: 3 pág. 281-2, 284
7. Certo página 286
8. Céu página 286

5 a mensagem no CaminHo de emaÚs
— de joão Batista até a RessuRReição —
1. Morte página 289
2. A: 3 B: 1 C: 4 D: 2 pág. 287, 290-2
3. C página 289
4. Pecado, Justiça página 288
5. Dom página 293
6. Quem página 294
7. Fé pág. 293-294
8. A, C página 295

Respostas paRa o Capítulo Quinze

1 o Que tu QueRes Que eu Faça?
1. Certo página 297
2. C página 297
3. Errado. Ele creu e tornou-se um líder forte entre 

os cristãos. página 298
4. C página 299
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5. Certo página 299
6. Certo página 302
7. A: 7  B: 5  C: 6  D: 2  E: 4  F: 3  G: 1 pág. 300-301
8. Errado. Se nós confiamos em Deus, Seu perdão 

é incondicional e total. página 303
9. O relacionamento de um cristão com Deus é 

muito semelhante ao relacionamento de um 
filho com seu pai. O seu relacionamento com 
o pai é definitivo. Eles sempre serão pai e filho. 
Entretanto, se o filho desobedecer, sua comunhão 
com o pai ficará interrompida até que ele admita 
sua culpa e peça perdão. página 304

10. As Escrituras dizem que a vida de uma pessoa 
é determinada pelo foco que ela mantém. página 304

11. procurem; Mantenham; fitos; fixem; esperando
12. A, B, C pág. 304-305
13. A, B, C pág. 306-308
14. C página 306
15. nós; Deus; aos outros páginas 306
16. foco página 308
17. A: 7 B: 5 C: 8 D: 6 E: 2 F: 1 G: 3 H: 4 pág. 308-313

2 um tempo Conveniente

1. B página 314
2. Certo página 314
3. Certo página 315

 O volume que acompanha
    o Livro de Exercícios.
Este livro se dirige àqueles que se consideram 
iniciantes no estudo da Bíblia, embora muitos 
leitores com base bíblica também sejam 
beneficiados com sua leitura. A obra explica a 
Bíblia cronologicamente, do início ao fim, em 
tom de narrativa. Ela começa com os conteúdos 
mais simples e avança para os mais complexos. 
O objetivo é fazer com que a mensagem bíblica 
se torne clara e lógica.
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