Além do Véu - Deus Revelado

Introdução aos Questionários
Conteúdo
O jogo de ﬁtas da série Além do Véu – Deus Revelado, está acompanhado agora, de uma
apostila (disponível online) contendo 24 questionários (um questionário para cada lição e
um questionário ﬁnal) e os seus respectivos gabaritos. Cada questionário, tem o título da
lição (o mesmo título que está na ﬁta) para melhor organização do monitor/professor. Na
maior parte das questões, o aluno encontra as respostas, na referência bíblica citada no ﬁm
de cada questão. Cada questionário tem em média 10 questões sobre o assunto/história
abordada na lição do dia.

Objetivo dos questionários
Por se tratar de um estudo com muitas informações e ensinamentos, elaboramos uma
apostila contendo um questionário para cada lição com seu respectivo gabarito. Este
questionário tem por ﬁnalidade, reforçar a compreesão e absorção do conteúdo da lição
dada, e reenfatizar pontos cruciais para o entendimento do plano de Deus.
Também serve de base para o aluno veriﬁcar se está compreendendo a lição,
estimulando-o a prestar mais atenção, para poder responder corretamente o questionário;
resultando assim, num melhor entendimento do conteúdo abordado.
A lição também vai servir de algo concreto, no qual os alunos podem voltar ao
texto e conferir, ou mesmo tirar suas dúvidas dentro da Palavra de Deus (pois contém
referências bíblicas).

Sugestão de Uso dos Questionários
Sugere-se que no término de cada lição, seja dado um tempo estimado entre 7 a 10
minutos para o aluno responder (para isso terá que ser levado pelo monitor/professor – que
está passando as lições - vários lápis e borrachas para os alunos).
Após esse tempo, mesmo que alguns não terminaram de responder, o monitor,
pede se há algum voluntário(os) que gostaria (m) de dar a resposta. Então, com o gabarito
em mãos, vai dando as respostas corretas, para eles irem corrigindo o que erraram, ou
mesmo preenchendo as questões que não deu tempo de responderem. É importante o
monitor/professor tranquilizar os alunos, dizendo que não é uma prova que vale nota.
*O monitor/professor pode aproveitar esse tempo, para ir se entrosando com os alunos, e criando um
ambiente de relacionamento pessoal, onde há liberdade de expressão.

Também pode dizer que ele (o aluno) não precisa entregar o questionário de volta
ao monitor, mas que pode levar pra casa, como um esboço, um resumo da lição dada.
*Se o monitor/professor preferir, pode começar dando o questionário da lição nº 1, no início, ou seja,
minutos antes de começar a lição nº 2. Assim, o questionário servirá como uma revisão do estudo passado.
Então, pouco antes de começar a lição nº 3, é dado o questionário da lição nº 2, e assim sucessivamente.
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Além do Véu - Deus Revelado

Revisão Lição 1

Deus da Eternidade e os Anjos
* O que sempre devemos lembrar, é que, o que estamos estudando, não é o que “alguém nos
disse”, ou o que o “pastor Fulano de Tal nos falou”, ou “pessoa tal”; mas o que estamos
estudando, é veriﬁcada por nós através da Palavra de Deus (Bíblia), nos estudos que
fazemos. Tudo o que estudamos, está dentro dos seus contextos. É preciso compreender,
que a Palavra de Deus, deve ser estudada como um todo; para que possamos entendê-la
de forma clara. (Ex: A estória da vila dos cegos).
1. Quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? ( ) 12

( ) 30

( ) 40

2. Em um espaço de tempo de ____________ anos.
*Podemos veriﬁcar a veracidade da Palavra de Deus através da harmonia dos livros, a arqueologia, o
cumprimento das profecias, a veracidade atribuída por Jesus.

3. Homens foram usados para escrever a Palavra de Deus para nós; mas quem é o verdadeiro
Autor? (2ª Pedro 1:20, 21) R:_____________________________________________.
* Conhecendo as características de Deus, começamos a conhecê-LO melhor; e passamos a conhecer também,
o que NÃO é dEle.

4. Cite algumas características de Deus: Criador, __________________________________
________________________________________________________________________.
* Deus criou o homem e tudo o que há na terra; e em determinado tempo, também criou os seres espirituais
(anjos).

5. Qual o foi o pecado de Lúcifer (Estrela da manhã, Filho da Alva) em Is. 14:13,14?
R:______________________________________________________________________
6. Depois de Lúcifer ser lançado por terra, ele deixou de ser chamado de “Estrela daManhã,
Filho d´Alva”, e passou a ser chamado por quais nomes? (Apocalipse 20:2)
R:______________________________________________________________________.
* Hoje, esses anjos rebeldes, que representam 1/3 (uma terça parte) dos anjos do céu que seguiram Lúcifer,
chamam-se “demônios”.

7. Onde eles estão hoje? R:____________________________________________________.
*É importante reconhecer que esses anjos caídos (demônios), são nossos inimigos também; e farão de tudo
para nos impedir de conhecer a Palavra de Deus. Ex: Fazer com que pessoas ou outros compromissos
apareçam no mesmo horário do estudo. Portanto, ﬁquem alertas!

8. Qual é o futuro de Satanás, seus anjos, e das pessoas que agem independente de Deus?
(Mateus 25:41) R:________________________________________________________.
* Conhecendo a Palavra de Deus, conheceremos “a verdade” de Deus para nossas vidas, e essa “verdade”,
nos libertará de Satanás e suas enganosas armadilhas
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Revisão Lição 2

A Criação do Mundo Físico
1. Que palavras no relato da criação, indicam que “um dia” seja um espaço de 24 horas?
R:_____________________________________________________________________.
2. Que palavras em Gn. 1:26 indica que Deus é Trino?
R:_____________________________________________________________________.
*Quando o espírito do homem, está em pleno relacionamento com Deus, corpo e alma também estarão
sujeitos a relacionarem-se com Ele.

3. Quem é o único Autor da vida? (Gn.1:26)
R:_____________________________________________________________________.
4. Quando Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal, isso deu ao homem o
direito do que?
R:_____________________________________________________________________.
5. Sendo que não dá para provar a evolução, ela só pode ser aceitada:
( ) por causa das muitas provas ( ) por ser comprovada ( ) pela fé
* Conforme o relato da Criação, tudo que vemos na naturaza reproduz-se “conforme a sua espécie”;;
contrariando assim hipótese da evolução. (Gn.1:11,12,21,24,25)

6. Ao criar a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus deu ao homem o quê?
R: _____________________________________________________________________.
7. O que Deus falou que iria acontecer se o homem comesse do fruto da árvore do
conhecimento do bem e do mal? Gênesis 2:17 R:_______________________________
_______________________________
8. Como que Deus regava a terra logo no início da criação? Gênesis 2:5, 6
R:______________________________________________________________
9. Deus criou Adão do pó da terra (Gn.2:7). De onde ele pegou matéria prima para criar Eva
e o que mais impressionou Adão? (Gn.2:22, Ef. 5:28, 29, Lv. 19:18)
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
10. Em nossa cultura, essa “fruta proibída” é sugerida pelas pessoas, como sendo o “sexo”.
Segundo o que está em Gn. 1:28, porque não poderia ser o sexo?
R:_____________________________________________________________________.
11. Por quê Deus “descansou” (cessou da Sua obra) no 7º Dia?
R:_____________________________________________________________________.
*Deus “descansou” não por estar cansado, mas por não ter mais o que criar. (Is.40:28)
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Revisão Lição 3

O Pecado e a 1ª Promessa
1. Em Gn. 3:1, quem estava por trás da serpente? (Ap. 12:9) R: ______________________
* Até hoje Satanás, coloca dúvida nas pessoas, quanto ao que Deus diz na Sua Palavra.

2. Leia Gn. 3:5. Quem criou a idéia de ser igual a Deus? (Is. 14:14)
R: _____________________________________________________________________
3. A fruta era: ( ) uma maçã ( ) o sexo

( ) uma outra fruta especíﬁca (Gn.2:16,17)

*Deus colocou a fruta no jardim, para que o homem tivesse uma escolha.

4. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a morte imediata que sofreram? (Gn. 2:17)
R:______________________________________________________________________
5. As roupas de folhas de Adão e Eva, (suas maneiras de chegar a Deus), não resolveram
seu problema espiritual. O que representam essas roupas de folhas pra nós hoje em dia ?
R:_____________________________________________________________________
*É importante lembrar que essas coisas são boas, mas não resolvem o morte espiritual do homem.

6. Quando Adão e Eva comeram da fruta e desobedeceram a Deus, eles fugiram de Deus,
estavam com medo de Deus. Porque? (Gn.3:10)
R:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. O que é arrependimento? R:_________________________________________________
8. Em Gn. 3:15, Deus sentenciou Satanás, e ofereceu uma graça (favor não merecido) para
Adão e Eva através de uma promessa. Qual é essa promessa?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Qual foi a primeira morte física registrada na Bíblia? (Gn.3:21)
R: _____________________________________________________________________
10. Em Gn. 3:21, de quem foi o plano, o esforço de: fazer uma roupa e vestir Adão e Eva?
R:_____________________________________________________________________
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Revisão Lição 4

Caím e Abel
1. Quando Deus formou Adão e Eva, os formou ligados espiritualmente à Ele.
Quando Adão e Eva tiveram Abel e Caim, eles nasceram:
( ) ligados espiritualmente à Deus ( ) separados espiritualmente à Deus
2. E nós? Como descendência de Adão e Eva somos: (Sl 51:5)
( ) ligados a Deus e vivos espiritualmente.
( ) desligados de Deus, mortos espiritualmente.
( ) nenhum dos dois.
*Sinais de alguém que é separado de Deus e espiritualmente morto:
1. Quem tem pai humano 2. Quem já pecou em atos, palavras, pensamentos e ações

3. Deus aceitou Abel e sua oferta, porque sua oferta mostrava o quê? (Hb 11:4)
( ) o melhor animal do seu rebanho
( ) o fruto do seu trabalho
( ) que tinha fé no que Deus disse
4. Porque Deus não aceitou Caim e sua oferta?
( ) porque Deus não gostava de legumes
( ) porque Caim não ofereceu o sacrifício certo
( ) porque Caim não cria na promessa do libertador
* Nada do que podemos fazer, pode nos ligar à Deus novamente. Somente a fé no Seu plano, na Sua
promessa, ou melhor, no Salvador prometido, é que pode agradá-Lo e nos ligar a Ele.
(Hb 11:6)

5. Quando Adão e Eva ﬁzeram folhas para se cobrirem, isso era plano de quem:
( ) de Deus ( ) deles
6. Quando Caim ofereceu o melhor de seu trabalho, o melhor do que tinha, isso era plano de
quem?
( ) de Deus ( ) dele
7. De quem foi o plano de prometer um Salvador, um substituto para morrer no lugar do
homem, e ainda sacriﬁcar um animal para vestir Adão e Eva?
( ) de Deus ( ) de Adão e Eva
* Nós temos que escolher crer entre o que Deus tem falado, feito, e prometido; ou o que as outras pessoas
falam, fazem e prometem.
*Adão e Eva, quando foram criados, amavam, obedeciam e conheciam a Deus. Estavam ligados
espiritualmente à Deus, portanto, podiam andar com Deus. A Bíblia nos fala em Gn. 5:24, que Enoque
andou com Deus, e agora em Gn. 6:9, Deus nos fala que Noé também andava com Ele.
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Revisão Lição 4 (continuação)

Caím e Abel
8. Noé andava com Deus. Isto é prova que: (Hb 11:7)
( ) ele não tinha pecado
( ) ele cria na Palavra de Deus, então tendo vida espiritual dentro de si, ele podia
andar com Deus.
* Sem conhecer, amar e obedecer a Deus (sem ser vivo espiritualmente), não se pode andar (caminhar) com
Deus.

9. Em Gn 6:8, Noé achou graça diante do Senhor. O que é “graça” ?
R:_____________________________________________________________________.
10. Então o Plano de Deus para nossa salvação, para ter vida espiritual, é uma graça?
( ) sim ( ) não
11. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Gn. 3:15
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
12. Deus mandou Noé fazer:
( ) 2 arcas e 2 portas de entrada.
( ) 4 arcas e 4 portas de entrada.
( ) 1 arca e 1 porta de entrada.
13. Isso signiﬁca então, que Noé tinha:
( ) 2 maneiras de ser salvo.
( ) 4 maneiras de ser salvo.
( ) 1 maneira de ser salvo.
14. Isso signiﬁca que todos os caminhos levam a Deus?
( ) sim. ( ) não.
15. Quantas pessoas creram e entraram na arca? Gn.7:13
R:_________________________
16. Isso signiﬁca então que a voz do povo é a voz de Deus?
( ) sim
( ) não.
* É Deus quem fecha a porta da nossa vida. Assim como aquelas pessoas não sabiam o dia da destruição pelo
dilúvio, assim também nós não sabemos o dia de nossa morte.
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Revisão Lição 5

O Dilúvio, a Torre de Babel e Abrão
1. Os que creram no que Deus disse, e entrarão na arca, o resultado foi:
( ) vida
( ) morte
2. Os que não creram e não entraram na arca, o resultado foi: (

) vida ( ) morte

3. Qual é a 1ª coisa que Noé faz, quando sai da arca? O que lembrava? Gn.8:20
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. O que aconteceu com o Jardim do Éden?
R:___________________________________________________________________
5. Qual foi o pacto e o sinal do pacto que Deus deu para Noé? Gn. 9:11-16
R:___________________________________________________________________
6. Homens que descenderam dos ﬁlhos de Noé, começaram a construir uma torre, para servir
de porta para os céus. Deus, na Sua inﬁnita misericórdia, confundiu a língua deles, e os
espalhou por sobre a terra. Aqueles homens, na sua maneira, no seu plano, no seu esforço;
conseguiram chegar até Deus?
( ) sim
( ) não
( ) de certa forma
( ) não sei
7. Esse povo quis chegar a Deus da sua maneira, querendo ter uma posição importante, indo
contrário à Deus. Quem é o fundador dessa idéia? Is.14:13
R:___________________________________________________________________
8. Em Gn. 11:27-32, Deus chama a Abrão, e o envia à uma terra a qual herdaria ele e sua
descendência. Abrão não sabia para onde estava indo. Para obedecer a esse chamado,
Abrão teve que ter (Hb.11:8)
( ) força de vontade
( ) fé
( ) o mapa para onde ia
* Quem ia escolher o lugar para Abrão era Deus. O lugar que Deus escolhe, é melhor que o lugar que nós
escolhemos.

9. Por 25 anos, Deus ﬁcou fazendo promessas para Abrão; que dele faria uma grande nação.
Abrão nesse tempo, exercitou sua fé. O que é fé? Hb.11:1
( ) ver e sentir agora o que Deus prometeu
( ) não vê ou sente, mas espera com certeza
( ) ter pensamento positivo sobre algo que queremos
* O mais importante para nós, não é seguirmos o que podemos ver, mas seguir aquilo que Deus quer de nós.

10. Porque Deus imputou (creditou) justiça a Abrão? Gn.15:6
( ) porque Abrão era descendente de Noé ( ) porque Abrão era bom
( ) porque Abrão creu no que Deus disse.
* Abrão creu porque foi Deus que prometeu. Nós também podemos crer no que Deus diz.
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Revisão Lição 6

Abraão e Isaque, Sodoma e Gomorra
1. Deus, através dos anjos, mandou Ló avisar seus familiares à sair das cidades de Sodoma e
Gomorra, antes que Ele às destruísse. Eles acreditaram no que Deus disse?
Gn 19:12-14 ( ) Sim ( ) Não ( ) Alguns acreditaram
* Hoje também é assim; as pessoas zombam e não acreditam na Palavra de Deus.

2. Deus prometeu que iria destruir Sodoma e Gomorra e Ele cumpriu. Gn 19:24-25
Lembrem que FOGO é sinal de JULGAMENTO. Quando Deus disse, através dos anjos,
que não deveriam olhar para trás, qual foi o resultado para quem olhou? (v.26)
( ) recebeu benção ( ) recebeu julgamento
* Quando não ouvimos o que Deus diz, recebemos o Seu julgamento, passamos a receber as consequências de
não termos crido no que Ele disse.

3. Quando Deus fez a 1ª promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Quantos anos Abraão
tinha quando Deus cumpriu Sua promessa? R:_________________________________.
* Deus sempre cumpre suas promessas. Abraão esperou 25 anos. Isso mostra que muitas vezes FÉ exige um
espaço de tempo; o tempo de Deus, não o nosso.
* FÉ: Não vê ou sente, mas espera com certeza.

4. Deus pede que Abraão ofereça seu único ﬁlho. No verso 5, qual palavra demonstra a fé de
Abraão? Gn 22:1-2;Hb11:17-19
; Hb 11:17-19
R:_____________________________________________________________________.
5. No verso 6, Abraão carregou consigo fogo (julgamento) e o cutelo (morte). Quando
Abraão colocou Isaque no altar, para quem era o julgamento e a morte?
R:_____________________________________________________________________.
6. Deus providenciou um carneiro para Abraão. Agora quem acabou recebendo a morte e o
julgamento?
( ) Isaque ( ) Carneiro (inocente)
* Da mesma maneira, somos nós que merecemos o julgamento e a morte de Deus. Porém, Ele prometeu um
inocente para levar o julgamento e a morte no nosso lugar.

7. Notemos que Isaque, orou instantemente (continuamente), e desse modo, alcançou a
resposta de suas orações. Estudamos em Lv 19:31, Lv 20:6, Dt 18:9-12, sobre outros
meios que as pessoas usavam e ainda usam nos dias de hoje para alcançar respostas para
suas necessidades.
O que são para Deus, as pessoas que praticam essas coisas? Dt 18:12
R:_____________________________________________________________________.
8. Deus aceita esses meios de consulta? Dt 18:14
R:______________________________________________________________________
* Nós temos que fazer uma escolha diante de Deus: Ou vamos escolher ouvir um necromante, cartomante,
mago entre outros, ou vamos ouvir a Deus!
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Revisão Lição 7

Jacó e José
1. Isaque orou constantemente para Rebeca engravidar. Ele consultou a Deus e não a outros
meios que Deus considera abominação. Em resposta a atitude certa de Isaque, como que
Deus respondeu a essa oração? Gn 25:24-26
R:_____________________________________________________________________.
*Deus sempre cumpre suas promessas!

2. Esaú, ao vender sua primogenitura (os direitos de ser o ﬁlho mais velho), as bênçãos de
Deus, mostrou que:
( ) desprezou as promessas de Deus ( ) era importante esperar no Senhor
*Hoje em dia não é diferente. As pessoas querem as coisas agora, nem que isso implique em abandonar as
promessas e bênçãos de Deus.

3. Deus deu um sonho para Jacó (Gn 28:12). Ele viu uma escada que foi posta na terra, e
anjos que subiam e desciam por ela. Isso mostra que:
( ) que o homem, vai ao encontro de Deus.
( ) Deus, vem ao encontro do homem.
* O homem sempre tenta da sua maneira chegar até Deus. Adão e Eva (com as folhas), Caim (com o fruto da
terra), pessoas no tempo de Noé (tentaram salvar-se fora da arca), na Torre de Babel (construção de uma
torre). Somente Deus, através do Seu plano, do Seu Libertador, pode ir ao encontro do homem, e restaurar
a sua vida espiritual. Basta ao homem, aceitar o plano de Deus!

4. Jacó passa a ser chamado: Israel Gn.32:28. Israel teve ( ) 7 ( ) 10 ( ) 12 ﬁlhos, os quais
tornaran-se as Tribos de Israel.
5. Um destes, chamava-se José, obediente ao pai, ao qual Deus deu um sonho, que José seria
senhor sobre sua família. Ele foi odiado por seus irmãos Gn.37:5. Com base nisso, nós
vemos que:
( ) crer no que Deus diz, e obedecê-Lo, sempre resulta em carinho e respeito de nossos
familiares e amigos para conosco.
( ) crer no que Deus diz, e obedecê-Lo, muitas vezes, pode causar rejeição e ódio à nós,
pela família e amigos que não crêem e obedecem à Deus.
* O amor de Deus é incondicional. Ele não rejeita os que O buscam. Vale a pena crer e obedecer à Sua
Palavra, pois: “...cada um de nós prestará conta de si mesmo à Deus.” Rm.14:12

6. Em Gn.37:28, José é vendido, como escravo para o Egito. A mulher do seu dono, tenta
seduzí-lo. José mesmo sendo solteiro, injustiçado, abandonado, resistiu pois: Gn.39:9
( ) tinha medo do seu dono, ou das pessoas que estariam ali por perto.
( ) temia a Deus, e não queria pecar contra Deus.
*Temos uma escolha diante de Deus: Temer a Deus ou temer aos homens. José escolheu temer a Deus e
foi encarcerado. Porém, José não se esqueceu da promessa que Deus fez através do sonho. E se Deus
prometeu, Ele vai cumprir!
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Revisão Lição 8

José no Egito e Moisés
1. Na prisão José interpretou o sonho do:
( ) padeiro ( ) leiteiro ( ) copeiro
2. Faraó teve um sonho e mandou chamar José para que o interpretasse. Diferente dos
magos e adivinhos, José aﬁrmou que a interpretação vinha... Gn 41:16
( ) de Deus
( ) de sua capacidade de interpretar
*José obteve a 2ª posição mais elevada sobre o Egito, e seus irmãos de fato, vieram se prostar diante dele,
assim como Deus revelou em sonho para José. Quando Deus promete, Ele cumpre!

3. Como passaram a se chamar os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó?
( ) cananitas ou cananeus ( ) Os ﬁlhos de Israel, israelitas
4. Por que o rei do Egito escravizou os israelitas? Ex. 1:8-11
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Depois dessa geração, um novo Faraó se levanta no Egito e escraviza o povo de Israel.
Ele manda as parteiras hebréias, matarem os meninos que nascessem. Elas: Ex. 1:17
( ) temeram a Faraó e mataram os meninos que nasciam.
( ) temeram a Deus e não mataram os meninos.
( ) temeram o que a sociedade e as pessoas iriam falar, então mataram.
*Nós vamos temer a sociedade, as pessoas, o que os outros vão falar de nós, ou vamos temer a Deus? As
parteiras temeram a Deus e foram abençoadas por Deus (Ex. 1:20).

6. Quem estava guiando o Faraó em seus planos perversos?
( ) Ninguém ( ) Faraó ( ) Satanás
7. Por que Satanás desejou destruir os israelitas?
( ) Porque ele sabia que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó que um de seus
descendentes seria o Libertador. Gn. 12:3
( ) Porque o objetivo dele é somente matar, roubar e destruir. Jo.10:10
( ) Porque ele é assassino desde o princípio. Jo. 8:44
8. Será que Satanás, ou algum espírito, ou um ser humano, ou qualquer coisa pode impedir a
Deus de fazer o que Ele planeja? Jó 42:2
R:______________________________________________________________________.
9. Deus usou o que para chamar a atenção de Moisés no deserto? Ex. 3:4
R:______________________________________________________________________.
10. Quando Moisés perguntou que nome que ia usar para apresentar Deus ao povo, Deus deu
o nome de Si mesmo de: (Ex. 3:14)
R:______________________________________________________________________.
* Deus é eterno. “ELE É” tudo que precisamos.
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Revisão Lição 9

As pragas e a Libertação de Israel
1. Quem tiraria o povo do Egito? Ex. 6:6
R:____________________________________.
2. O que foi que Faraó falou quando Moisés lhe disse que, o Senhor Deus de Israel ordenoulhe que deixasse Israel sair? Ex. 5:2
R:______________________________________________________________________.
3. Inicialmente, tanto os magos de Faraó quanto Moisés realizaram milagres (sinais). Isso
mostra que:
( ) todos os milagres vem de Deus
( ) o Diabo, muitas vezes, imita milagres
( ) nem sempre o milagre vem de Deus
*Temos que ﬁcar atentos para o que a Bíblia diz quando virmos algum “milagre”.

4. O que aconteceu com as rãs que os egípcios adoravam? Ex.8:13-14
R:_____________________________________________________________________.
* Será que Deus vai ter que fazer feder aquelas coisas que você tanto conﬁou, pelas quais tanto esperou, e
pelas quais você deixava Deus de lado, para que assim você possa conﬁar somente no que Ele diz?

5. Deus começa a castigar a terra do Egito com pragas enquanto o povo de Israel (na terra de
Gosén) está a salvo. Porém, antes da última praga, o que Deus pediu que eles ﬁzessem?
Ex. 12:12, 13, 22
R:_____________________________________________________________________.
* Somente tem valor, aquilo que Deus diz ter valor!

6. O que aconteceu nas casas que não ﬁzeram exatamente como Deus havia instruído?
Ex. 12:12-13
R:_____________________________________________________________________.
7. O que é chamado até hoje essa celebração instituída por Deus? Ex.12:11
R:_____________________________________________________________________.
8. Os israelitas se encontravam cercados de todos os lados: pelos lados de montanhas, pela
frente o mar, e atrás o exército de Faraó. Havia algum modo dos israelitas salvarem a si
mesmos?
( ) sim
( ) não
( ) talvez
*Nessa situação difícil, o pânico dos israelitas resultou em murmuração e reclamação, mesmo depois de
verem tantos milagres de Deus.

9. O que eles deveriam ter feito quando estavam cercados pelos inimigos?
R:_____________________________________________________________________.
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Revisão Lição 10

Israel no Deserto
1. Quantos caminhos Deus abriu no mar? Ex. 14:16
R:_____________________________________________________________________.
*Deus tem um só plano, uma só maneira para o homem alcançar vida espiritual!

2. Em que outra história já vimos, Deus mostrando que o plano de Salvação era um só?
R:_____________________________________________________________________.
3. Alguns pesquisadores, alegam que o Mar Vermelho, em certa época do ano, apresenta uma
passagem onde pode-se passar caminhando, pois a água bate na canela, então Moisés e o
povo podiam ter passado por ali. Com base na Palavra de Deus, porque tal aﬁrmação não
é correta? Ex. 14:21
R:_____________________________________________________________________.
4. O egípcios não criam na Palavra de Deus, e como consequência disso, foram julgados,
recebendo o castigo merecido (Ex. 14:27). Com base na Justiça e Santidade de Deus,
podemos aﬁrmar que, se não crermos no Seu plano de salvação:
( ) receberemos mesmo assim, o amor de Deus e seremos salvos por Ele.
( ) continuaremos mortos espiritualmente e receberemos a separação eterna de Deus.
5. Quando Israel teve fome e sede, eles... Ex. 16:2
( ) não se preocuparam, pois lembraram-se de todas as grandes coisas que o Senhor fez e
creram nEle.
( ) não conﬁaram, murmuraram e culparam Moisés e Arão.
6. Com o que Deus os sustentou? Ex. 16:4 e 17:6
R:_____________________________________________________________________.
Em Ex. 19:5,6 Deus chama Israel de: “Propriedade peculiar” (propriedade particular), Nação Santa
(separada para o uso exclusivo de Deus), e “Sacerdócio Real” (representantes da Palavra de Deus para as
outros nações).

7. Quando Deus falou que daria as ordens (mandamentos), o povo achou que poderia
cumprí-los? Ex. 19:8
( ) sim ( ) não ( ) não sabiam
8. O povo, ao querer transpassar os marcos (limites), mostrou o que? Ex. 19:20, 21
( ) obedeceriam a Deus ( ) conseguiriam fazer tudo o que o Senhor dissesse
( ) estavam ao ponto de já quebrar a primeira ordem de Deus.
9. Antes de dar os mandamentos, Deus lembra o povo de quê? Ex. 20:1, 2
R:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
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Revisão Lição 11

Os Dez Mandamentos
1. Em Ex. 20:3, o 1º Mandamento nos diz: “Não terás outros deuses...”. Quando é que nós
quebramos esse mandamento?
R:______________________________________________________________________
2. Em Ex. 20:4-6, o 2º Mandamento nos diz: “Não farás para ti imagem de escultura, nem
semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas
debaixo da terra...Não às adorarás, nem lhes darás culto (ou não se ajoelhe nem faça
orações)...”. Quando é que nós quebramos esse mandamento? Is. 42:8,17
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
3. E o que Deus diz que vai acontecer, com os que fazem ou conﬁam nos ídolos? Sl.115:4-8
R:______________________________________________________________________.
4. Em quem nós devemos conﬁar? Porque? Sl.115:9
R:______________________________________________________________________.
5. Que valor Deus dá às imagens? O que acontece com os que conﬁam nelas? Is. 44:9
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
* A Bíblia fala muito sobre idolatria. Há mais de 200 referências sobre este assunto. Algumas: Dt. 27:15, II
Reis 23:24, Is. 44:9-20, Is. 46: 5-7, Jr.10:2-5, Jr. 16:17-21, At. 17:29-30, I Co. 8:4, I Co. 10:18-22

6. Em Ex. 20:7, o 3º Mandamento nos diz: “Não tomar o nome do Senhor teu Deus em
vão...” . Quando é que nós quebramos esse mandamento?
R:_____________________________________________________________________.
7. Em Ex. 20:8-11, o 4º Mandamento nos diz: “Santiﬁcar o sábado e não trabalhar”.
Quando é que nós quebramos esse mandamento?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
8. Em Ex. 20:12, o 5º Mandamento nos diz: “Honra teu pai e tua mãe...”. Quando é que nós
quebramos esse mandamento?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
9. Em Ex. 20:13, o 6º Mandamento nos diz: “Não matarás”. Quando é que nós quebramos
esse mandamento? Mt. 5:21,22
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
10. Ex. 20:14, o 7º Mandamento nos diz: “Não adulterarás”. Quando é que nós quebramos
esse mandamento? Mt. 5:27,28
R:_____________________________________________________________________.
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Revisão Lição 11 (continuação)

Os Dez Mandamentos
11. Em Ex. 20:15, o 8º Mandamento nos diz: “Não furtarás”. Quando é que nós quebramos
esse mandamento?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
12. Em Ex. 20:16, o 9º Mandamento nos diz: “Não dirás falso testemunho contra o teu
próximo”. Quando é que nós quebramos esse mandamento? Jo. 8:44
R:_____________________________________________________________________.
13. Em Ex. 20:17, o 10º Mandamento nos diz: “Não cobiçarás as coisas alheias...”. Quando
é que nós quebramos esse mandamento?
R:_____________________________________________________________________.
14. Se nossa vida eterna com Deus, dependesse de guardar os Dez Mandamentos, quantos
mandamentos teríamos que quebrar para ir para o inferno? Tg. 2:10, Ez. 18:4
( ) todos ( ) um só ( ) a maioria
* Se nossa vida eterna com Deus, dependesse de guardar os mandamentos, estaríamos todos perdidos! “...Pois
todos pecaram, e carecem da glória de Deus... Rm. 3:23”.

15. Com quais coisas podemos comparar os mandamentos de Deus em nossas vidas?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
* Os mandamentos, entre outras aplicações, nos ajudam a reconhecer que estamos sujos, separados de Deus
espiritualmente. Temos que lembrar que a salvação depende de Deus, e não de nossos esforços ou atos.
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Revisão Lição 12

O Tabernáculo
1. Deus chamou Moisés para subir ao monte novamente. Lá, ele começou a receber mais de
600 leis (entre elas, leis: morais, sociais e higiênicas). Quando a glória do Senhor cobriu o
monte, a Bíblia nos diz que o aspecto do Senhor era como: Ex. 24:17
R: ___________________________________________________________________________.
* Em Ex. 25:17-20, Deus ordenou que ﬁzessem um propiciatório aonde Deus receberia a oferta de sangue
uma vez por ano, para o adiamento do pecado do povo. Também mandou fazer dois querubins de ouro
sobre a arca, ambos com face voltada um para o outro, olhando para dentro da arca (que representava a
presença de Deus).

2.

A arca, ou os querubins de ouro em cima da arca eram para ser adorados?
( ) sim, porque Deus mandou fazê-los ( ) não, porque eles não são Deus
( ) não sei ( ) não, pois ninguém via a arca e os querubins no santíssimo lugar

* Deus não se contradiz na Sua Palavra (I Sm 15:29). Somente o sumo-sacerdote podia entrar uma vez
por ano, com fumaça de incenso cubrindo a arca, para fazer expiação pelos pecados do povo. Quando o
tabernáculo era desmontado para viagem, a arca era coberta com o véu do Santuário, para ninguém vê-la.

3. Dentro dessa arca (propiciatório), haviam alguns objetos. Quais? Hb. 9:4
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Para que servia o véu? Ex. 26:33
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
5. Deus ordenou que dentro do tabernáculo, se construísse um altar de holocausto (para fazer
os sacrifícios de animais) e o átrio (pátio de entrada) Ex. 27:1,9. Quantas portas de acesso
havia nesse tabernáculo? Ex. 27:16
( ) uma ( ) duas
( ) três
6. Em Lv. 1:3, 10, o povo traria certos animais como ofertas. Nomeie algumas características
exigidas por Deus destes animais:
R:_____________________________________________________________________.
7. O povo cansou de esperar por Moisés, e pediu a Arão, para fazer um “deus” (uma
imagem) para eles adorarem. Esta atitude de negação ao Deus verdadeiro resultou em
que? Ex. 32:28
R:_____________________________________________________________________.
8. Os ﬁlhos de Arão trouxeram fogo estranho ao Senhor. O que lhes aconteceu? Lv. 10:1-2
R:_____________________________________________________________________.
* Os ﬁlhos de Arão, tentaram na sua maneira, chegar à Deus e o resultado foi morte. O homem pecador,
separado de Deus; nunca vai conseguir através de sua maneira, do seu plano, chegar na presença de Deus.
Somente o plano de Deus pode salvar-nos do fogo!
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Revisão Lição 13

A Posse de Canaã e o Tempo dos Juízes
*O povo de Israel está para chegar em Canaã. Deus envia 12 espias, para espionar a terra, cada qual
representando a sua tribo (as 12 tribos de Israel). Nm.13:1-3

1. Em Nm. 13:27-29, dez dos espias, voltando de Canaã, temeram os inimigos. Porém, quais
dos doze espias creu no Senhor? Nm. 13:30, Nm. 14:6-9
R: _____________________________________________________________________
2. O povo começou a reclamar novamente, e Josué e Calebe tentam animar o povo para
tomar posse daquela terra. Deus se indigna com a rebeldia do povo e diz: Nm. 14:11
R:______________________________________________________________________
3. Quem iria entrar e tomar posse da “terra prometida” (Canaã) agora? Nm. 14:28-32
( ) Somente os jovens até 20 anos, Josué e Calebe ( ) somente Josué e Calebe
( ) Toda a congregação de Israel
4. Em Nm. 20:8, Deus manda Moisés falar à rocha para sair água. O que Moisés fez e o que
aconteceu com Moisés e Arão por agirem independente de Deus? Nm. 20:11,12
R:______________________________________________________________________
* Em Nm. 21:4-7, o povo reclama do pão que Deus dava. Então, Deus manda serpentes abrasadoras para
morder e matar o povo. Ao se arrependerem, Moisés ora à Deus intercedendo por eles.

5. Deus manda fazer uma serpente de bronze e levantá-la, para que o povo: Nm. 21:8,9
( ) orasse/rezasse para a serpente pedindo cura.
( ) acendesse uma vela para a serpente pedindo a graça da cura
( ) olhasse para a serpente, e fosse curado.
6. Para o povo de Israel, tudo que fosse “pendurado no madeiro” era? Dt. 21:22,23
( ) uma imagem para ser adorada ( ) maldito de Deus ( ) cura para doenças
*Deus dá uma referência aqui, à maldição que Adão nos trouxe, ou seja, a separação espiritual. Um dia,
aquele libertador prometido, também será pendurado no madeiro, e levará a maldição no nosso lugar, e
então, seremos sarados!

7. Quem assume a liderança do povo de Israel quando Moisés morre? Js. 1:1,2
( ) Josué ( ) Calebe ( ) Arão
8. Quando Israel tomou à Jericó, somente Raabe e família escapou à morte. Porque? Js. 2:11
( ) ela guardava os dez mandamentos ( ) ela cria no Senhor ( ) ela era bonita
* O povo toma Canaã, e é passada a geração do tempo de Josué. O povo se esquece de Deus e começa a
adorar outros deuses, e passam a ser derrotados pelos inimigos. Deus envia juízes para livrá-los, porém,
eles não se arrependiam. Então, o povo pede à Samuel (o último juíz), um rei para governá-los.

9. Quem era o rei de Israel? Ex. 19:6
R: _____________________________________________________________________
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Revisão Lição 14

O Tempo dos Reis e Profecias do Salvador
1. O povo de Israel rejeitou a Deus, pedindo-lhe um rei. Quem Deus declarou rei?
I Sm. 9:17 R: __________________________
2. Saul rejeitou à Deus, e Deus o rejeitou. Deus estabeleceu um outro rei, o rei: I Sm. 16:13
R: __________________________
3. O ﬁlho de Davi, herdou o trono, e fez a “Casa do Senhor”. Ele é o: I Rs. 6:11,12
R: __________________________
* Davi escreveu muitos salmos. Dentre eles encontramos alguns que falam do Salvador!

4. Que aconteceria ao Salvador prometido, conforme escrito em Sl. 16:10 (ou Sl. 15:10)?
( ) permaneceria morto ( ) ressucitaria dos mortos ( ) não morreria
5. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 22:6-8 (ou Sl. 21:7-9)?
( ) seria zombado e desprezado ( ) seria elogiado e apreciado
6. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 22:16 (ou Sl. 21:17)?
( ) as mãos e pés seriam ungidos com óleo ( ) as mãos e pés seriam traspassados
( ) as mãos e pés seriam beijados
7. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 22:18 (ou Sl. 21:19)?
( ) lançariam sorte sobre suas roupas ( ) queimariam as suas roupas
( ) enterrariam as suas roupas
8. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 27:12 (ou Sl. 26:12)?
( ) seria acusado falsamente ( ) não seria julgado ( ) seria declarado rei
9. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 34:20 (ou Sl. 33:21)?
( ) seus ossos seriam enterrados ( ) nenhum de seus ossos seria quebrado
10. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 41:9 (ou Sl. 40:10)?
( ) seria ajudado por um amigo ( ) seria traído por um amigo
11. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 69:4 (ou Sl. 68:5)?
( ) seria odiado sem motivo ( ) seria amado por todos
12. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Sl. 69:21 (ou Sl. 68:22)?
( ) ofereceriam-lhe vinagre para beber ( ) ofereceriam-lhe água para beber
* Salomão, no tempo do seu reinado, desvia-se do Senhor, e começa a ir após outros deuses. Deus o castigou
dividindo o seu reino. Algumas gerações depois, Deus levanta um profeta chamado “Elias”, o qual desaﬁa
450 profetas de Baal (um deus falso que Israel estava adorando), para provar qual é o verdadeiro Deus!

13. O que os profetas do deus Baal faziam para invocá-lo e receber sua resposta?
I Rs 18. 26,28 R:_________________________________________________________
*A resposta só veio para Elias, pois ele cria no Deus verdadeiro e na Sua maneira!
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Revisão Lição 15

Jonas, As Profecias do Salvador
1. Deus pediu a Jonas, que fosse para o oriente, para a terra de Nínive e falasse sobre o plano
de Deus para aquelas pessoas. Mas o que foi que Jonas fez? Jn. 1:3
( ) fugiu da presença do Senhor ( ) ﬁcou alegre ( ) foi e pregou para Nínive
*Veio uma tempestade sobre o barco em que Jonas entrou para fugir, e os tripulantes o jogaram no mar para
acalmá-lo. Deus enviou um grande peixe que engoliu Jonas; e Jonas ﬁcou três dias e três noites dentro do
peixe.

2. Dentro da barriga do peixe grande, em um momento difícil, foi então que Jonas se
lembrou de Deus e: Jn. 2:1
( ) chorou
( ) orou
( ) tentou sair da barriga do peixe sozinho
3. Após Jonas ser vomitado pelo peixe, ele foi à Nínive e pregou para o povo. O que
aconteceu com o povo daquela cidade? Jn. 3:5
R: ____________________________________________________________________
*Nós, como Nínive, nos encontramos separados de Deus, desligados espiritualmente, e também precisamos
nos arrepender e crer no Senhor e no Seu plano!
* Procure na sua Bíblia, mais profecias que falam do Salvador!

4. Onde nasceria o Salvador prometido, conforme escrito em Mq. 5:2 (ou Mq. 5:1)?
( ) Nazaré ( ) Belém ( ) Jerusalém
5. Qual seria o sinal de Deus, para identiﬁcar o Salvador quando nascesse? Is. 7:14
( ) seria um nascimento de parto normal
( ) teria um pai humano
( ) nasceria de uma virgem
6. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Is. 11:2?
( ) repousaria sobre Ele o Espírito do Senhor
( ) seria aclamado rei
7. O que fariam ao Salvador prometido conforme escrito em Is. 50:6?
( ) cuspiriam e bateriam em seu rosto ( ) roubariam seus pertences
( ) chamariam-no de Salvador
8. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Is. 53:4?
( ) veria o sofrimento do povo com amor ( ) sofreria no lugar de outras pessoas
9. Que aconteceria ao Salvador prometido conforme escrito em Is. 53:6?
( ) julgaria nossos pecados
( ) não importaria com nossos pecados
( ) levaria sobre si as iniquidades (os pecados) de nós todos
10. Como entraria o Salvador prometido em Jerusalém? Zc. 9:9
( ) montado num camelo ( ) montado num jumentinho ( ) montado num cavalo
11. Por quantas moedas o Salvador seria vendido? Zc. 11:12-13
( ) 20 moedas ( ) 30 moedas ( ) 300 moedas
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Revisão Lição 16

O Nascimento de Jesus
* Após as últimas profecias em relação ao Salvador, houve um espaço de tempo de 400 anos até a Sua vinda,
onde Deus manteve silêncio, nada dizendo nas Escrituras. A história continuou, sendo relatada no Novo
Testamento, onde Israel encontrou-se sob domínio do Império Romano. Em Israel, 3 facções (partidos
religiosos) se formaram: os Fariseus, que acreditavam que seriam salvos por guardar a Lei e por serem
descendentes de Abraão; e os Saduceus, que não criam na ressurreição e os Escribas, conhecidos por
copiarem as Escrituras e às interpretá-las.

1. Em Lc. 1:11-13, apareceu um anjo do Senhor à Zacarias, e disse-lhe que teria um ﬁlho e
seria o seu nome “João”. Que tarefa Deus planejou para João? Is. 40:3, Lc. 1:76
( ) Ir adiante do Libertador, preparando o povo para recebê-lO e conﬁar nEle.
( ) oferecer sacrifício no Templo assumindo o papel de sumo-sacerdote
2. Seis meses depois, Maria, desposada com José, também recebeu a visita de um anjo, e este
lhe disse: “Maria, não temas, pois achaste graça diante do Senhor” Lc. 1:30.
O que é graça?: ( ) favor merecido ( ) favor não merecido ( ) sem favor
3. Esse anjo, disse a Maria que ela daria a luz um ﬁlho, o qual seria chamado Filho do
Altíssimo, e Seu nome seria: Lc. 1:31, Mt. 1:21
R: ________________ que signiﬁca _______________
4. Quando Maria visitou Isabel, esta lhe falou “Bendito és tu entre as mulheres e Bendito o
fruto do teu ventre”. Então Maria disse algo muito importante, ela reconheceu que Deus é
seu: Lc. 1:46-47
( ) Filho
( ) Pai
( ) Salvador
5. Todo aquele que admite precisar de um Salvador, admite que é um:
( ) pecador
( ) separado de Deus espiritualmente
( ) santo
6. O que o nome Emanuel quer dizer? Mt. 1:22-23
( ) Deus todo-poderoso
( ) Deus proverá
( ) Deus conosco
*Aqui cumpre-se a promessa de Deus de Is. 7:14 onde que o Filho da mulher, nasceria sem pai humano, e
que seria chamado “Emanuel” .

7. Em Lc. 2:7 fala que Maria teve seu ﬁlho primogênito, Jesus. Isso quer dizer que:
( ) Maria teve mais ﬁlhos, agora com José ( ) Maria foi virgem até a morte
*Se quiser mais versículos que falam sobre os irmãos de Jesus, leia: Mt. 12:46, Mc. 6:3,
Jo. 2:12, Jo. 7:3, At. 1:14, I Co. 9:5

8. Em Lc. 2:8-11, um anjo aparece aos pastores e anunciam as boas novas, a chegada de
Cristo, o Senhor. O que quer dizer Cristo?
( ) profeta
( ) Messias ou Ungido
( ) sobrenome de Jesus
*Jesus é Deus, vindo à terra para viver com os seres humanos

9. Em Mt. 2:10-11, os magos adoraram: ( ) só Maria ( ) Maria e Jesus ( ) só Jesus
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Revisão Lição 17

João Batista e a Identiﬁcação do Salvador
*Tendo Herodes morrido, um anjo do Senhor avisa José para voltar para Israel. José chega à Nazaré, onde
Jesus passa a crescer, enchendo-se de sabedoria. Lc. 2:40

1. Quem era o pai de Jesus? Lc. 1:43-49 ( ) José

( ) Zacarias

( ) Deus

2. João Batista apareceu pregando o “arrependimento”. O que é arrepender? Mt. 3:1-2
( ) mudar de religião e credo ( ) mudar de pensamento e atitude
( ) sentir remorso
3. Pode alguém se arrepender sem mudar de atitude? ( ) Sim ( ) Não ( ) Não sei
*Antigamente todo rei tinha um batedor, um homem que ia a frente dele para anunciar sua chegada. João
Batista foi esse homem que anunciava a vinda do Reino de Deus.

4. Para João Batista, qual foi o signiﬁcado do batismo? Jo. 1:31-34
( ) para não morrer pagão ( ) para identiﬁcar Jesus como o Filho de Deus
5. O que Deus Pai disse quando Jesus foi batizado? Mt. 3:17
( ) Este é meu Filho amado, em quem me comprazo ( ) Este é meu profeta amado
( ) Este é meu discipulo amado
6. Nós temos que ser batizados para sermos salvos?
( ) sim, batismo faz parte da salvação ( ) não, salvação vem pela fé no Salvador
*Em Mt. 3:10-11, Deus disse que cortará a árvore que não produz fruto digno de arrependimento e lançará
ao fogo, e que o Salvador, batizaria com o Espírito Santo, e também batizaria com fogo.

7. Que fogo é esse? Mt. 3:12 ( ) fogo do Lago de Fogo ( ) fogo do Esp. Santo ( ) fogo
normal
*Todo aquele que não se arrepender, ou seja, não mudar seu pensamento e atitude em relação ao que crê,
queimará eternamente no fogo inextinguível.

8. João aponta para Jesus e revela uma promessa muito esperada. Qual? Jo. 1:29
R: Que Ele, Jesus Cristo, é o ____________ de Deus que tira o ____________ do mundo!
*Não é obras, nem esforço humano, nem penitência, ou outra coisa qualquer que tira o pecado do mundo.
Jesus é quem tira, Ele é: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!

9. Se João nasceu primeiro que Jesus, porque João disse que Jesus já existia antes dele?
Jo. 1:30 ( ) porque João acreditava em reencarnação. ( ) porque João estava
reconhecendo que Jesus é Deus. ( ) porque João não sabia quando Jesus havia nascido.
10. Já existiu outra pessoa além de Jesus, sem pecado? Rm. 3:23
( ) Não, todos herdaram o pecado de Adão e desobedeceram às Leis de Deus.
( ) Sim, os descendentes de Abraão e os que guardavam a Lei.
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A Tentação de Jesus e Início de Ministério
1. Em Mt. 4:1-3, Satanás sugere à Jesus, a se alimentar, transformando pedras em pães. Qual
o alimento que Jesus diz que é indispensável para o homem? Mt. 4:4
( ) o alimento natural ( ) o alimento espiritual ( ) o alimento intelectual
2. Quando Satanás usa a Bíblia para tentar Jesus (Sl. 91:11), o que Jesus faz? Mt. 4:7
( ) usa de astúcia e foge ( ) ﬁca entrevistando Satanás
( ) usa a Palavra de Deus para combatê-lo ( ) manda ele para o Inferno
3. Em sua última tentativa (Mt. 8-9), Satanás promete coisas boas para Jesus. Em todas essas
tentações, quantas vezes Jesus caiu e pecou? ( ) uma
( ) nenhuma
( ) não sei
4. Quais são as 3 coisas que a maioria das religiões usam para cativar as pessoas?
( ) aparência boa, usam a Bíblia e prometem coisas boas
( ) honestidade, amor, a verdade ( ) só mentiras, não usam a Bíblia e nada prometem
*Satanás conhece muito bem as Escrituras Sagradas. Muitas vezes, ele nos engana com coisas aparentemente
boas, nos prometendo coisas, que nos desviam da Verdade e do Salvador Jesus Cristo!

5. Em Mc. 1:14-15, Jesus saiu pregando o arrependimento e a crença no Evangelho. O que é
o Evangelho? Lc. 2:10 ( ) a Palavra de Deus ( ) as boas notícias ( ) as boas obras
6. Quais são as boas notícias de Deus para nós? Lc. 2:11
( ) que o nosso Salvador (Jesus) Cristo veio
( ) que não teremos mais doenças ( ) que nossos problemas ﬁnanceiros acabaram
7. Em Mc. 1:23-24, um homem possesso por um espírito imundo, falou que Jesus é o Santo
de Deus. Isto que Satanás falou através desse homem é:
( ) mentira
( ) verdade
( ) uma parte é verdade e a outra parte é mentira
*Em Lc. 1:35, Jesus já havia sido chamado de “Santo de Deus” por um anjo que anunciou à Maria o
nascimento de Jesus. Com isso, vemos que Satanás muitas vezes, usa de verdades para fazer com que as
pessoas dêem ouvidos à ele. Porém, Deus não aprova que demos atenção aos espíritos imundos, mesmo que
seja uma verdade o que eles estão falando. Tanto é, que Jesus o repreende mandando se calar (Mc. 1:25).

8. Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo (Jo. 3:3,5-6).
Que nascimento é este? ( ) de reencarnação
( ) de ressurreição
( ) espiritual
* A Bíblia não deixa espaço para reencarnação! Hb. 9:27

9. O que Jesus disse que faria para podermos ter vida espiritual? Jo. 3:14,15
( ) seria levantado num madeiro, para receber a maldição do pecado no nosso lugar
( ) seria levantado num trono e aclamado Rei, ordenando o cumprimento da Lei
*Todos nasceram com o veneno do pecado, e Jesus é o antídoto! Se nós olharmos para Ele, e crermos nEle,
sobre Ele será lançada toda a nossa maldição do pecado, então, seremos curados para sempre! Gl. 3:13

10. Copie abaixo o que diz no versículo: Jo. 3:16
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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A Cura do Paralítico, A Parábola do Semeador
1. Segundo Jo. 4:23-24, como os verdadeiros adoradores adoram à Deus?
R:______________________________________________________________________
* É nescessário nascer de novo (Jo. 3:3,5-6) para depois adorar a Deus verdadeiramente. Quando isso
acontecer, também corpo e alma poderão estar em harmonia com o espírito, e juntos, poderão expressar
uma verdadeira adoração à Deus!

2. O que todas as pessoas presentes esperavam que Jesus ﬁzesse com o paralítico? Mc. 2:1-4
( ) nada
( ) perdoasse os pecados do paralítico ( ) curasse o paralítico
3. E o que Jesus fez? Mc. 2:5,11
( ) nada
( ) perdoou os pecados do paralítico e depois curou

( ) curou

* Para Deus, o mais importante não é a cura física, mas a cura espiritual!

4. Os escribas ﬁcaram pensando consigo mesmos, que somente Deus poderia perdoar
pecados. Mas quem era Jesus?
( ) o Filho de Deus
( ) o próprio Deus encarnado
( ) o Salvador prometido
5. Segundo o que está escrito em Mc. 2:16-17, a quem Jesus veio chamar e salvar?
( ) os que reconhecem que são pecadores ( ) as pessoas que se consideram sãs e justas
6. Os fariseus valorizavam o sábado acima do que qualquer outra coisa. O que Jesus disse
para eles? Mc. 2:23-28
( ) que o sábado podia ser quebrado ( ) que Ele, “Jesus”, estava acima do sábado
7. Escribas e Fariseus pedem um sinal para Jesus, qual o único sinal que Jesus dá? Mt. 12:40
( ) que ele passaria 3 dias e 3 noites no fundo da terra ( ) um milagre de cura
* Aqui é uma ﬁgura dos 3 dias e 3 noites que Jesus ﬁcaria sepultado e depois ressurgiria.

8. Jesus escolheu quantos apóstolos? Mc. 3:14-19
( ) seis
( ) doze
( ) vinte e quatro ( ) muitos
*Em Mc. 4:14-20, Jesus nos explica a “parábola do semeador” e expõe 4 tipos de solos: o solo junto (a beira)
do caminho, o solo rochoso (pedregais), o solo espinhoso, e o solo bom (fértil). Este último, é o único que é
capaz de criar raízes profundas e produzir muitos bons frutos.

9. Nessa parábola quem ou o quê é a terra? Mc. 12:15
( ) o coração do homem
( ) os que semeiam a palavra
10. O que é a semente nessa parábola?
( ) os pensamentos positivos
( ) a Palavra de Deus

( ) Satanás e seus anjos
( ) as nossas boas obras

11. Qual tipo de solo você tem ou gostaria de ter para que a Semente de Deus ﬁzesse a
diferença na sua vida?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
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Os Milagres de Jesus e Os Fariseus
1. Por que Jesus podia ordenar que o mar e o vento se aquietassem?
( ) porque Ele entendia de previsão de tempo
( ) porque Ele era Deus
2. O endemoninhado poderia libertar a si mesmo do poder de Satanás?
( ) não, ele era incapaz disso
( ) sim, se ele tivesse fé ( ) não sei
3. Você pode salvar a si mesmo do poder de Satanás? ( ) sim

( ) não, somos incapazes

4. Quem é maior do que Satanás e seus demônios? ( ) Satanás ( ) Deus ( ) anjos santos
5. Quem é o único que pode libertar todas as pessoas do poder de Satanás, do pecado e da
morte? ( ) Jesus, que é Deus
( ) a pessoa com bastante fé
( ) Satanás
6. Por que a maioria das pessoas seguiam a Jesus?
( ) porque criam nEle e na Sua mensagem ( ) porque Jesus lhes dera comida e ﬁzera
milagres.
( ) porque queriam ser salvos dos seus pecados.
7. Qual a relação entre Jesus e o maná dado por Deus aos Israelitas no deserto?
( ) O maná foi dado do Céu por Deus. Jesus foi enviado do Céu para ser o Libertador.
( ) Todos os que comeram do maná foram salvos da morte física (de morrer de fome).
( ) Todos os que conﬁam apenas em Jesus, são salvos da morte espiritual.
*Jesus está dizendo que Ele é o Pão da Vida. Assim como precisamos de água e comida para viver
ﬁsicamente, precisamos de Jesus para viver espiritualmente.

8. O que podemos fazer para executar as obras de Deus (e sermos salvos)? Jo. 6:29
( ) seguir as regras ( ) fazer caridade ( ) crer em Jesus que foi enviado por Deus
9. Por que os fariseus se iravam com os discípulos de Jesus? Mc. 7:1-7
( ) porque não seguiam todas as regras que os fariseus diziam ser necessárias para
agradar a Deus. ( ) porque valorizavam mais o Messias do que as regras (tradições).
10. O que o profeta Isaías disse sobre pessoas como os fariseus? Mc. 7:6
( ) honram a Deus em tudo e amam a Ele.
( ) honram a Deus com os lábios, mas seus corações estão longe dEle.
11. É correto alguém acrescentar suas próprias idéias e regras à Bíblia? Ap. 22:18-19
( ) Não, jamais devemos acrescentar ou retirar coisa alguma do que Deus disse na Bíblia
( ) Sim, se a pessoa está com boas intenções e está ensinando a Bíblia também.
12. O que comemos ou vestimos nos faz aceitáveis à Deus? Cl. 2:16
( ) sim, pois devemos comer e usar apenas coisas que julgamos ser puras
( ) não. É a fé em Jesus que nos faz aceitáveis à Deus.
13. Em Lc. 18:9-14, porque Deus aceitou o publicano (coletor de impostos) e rejeitou o
fariseu? ( ) porque Deus valorizava mais um coletor de impostos do que um fariseu
( ) porque o coletor reconheceu que era pecador e que precisava da misericórdia de Deus
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A Transﬁguração, Ressurreição de Lázaro
1. Quem Pedro acreditava que Jesus era? Mc. 8:27-29
( ) a reencarnação de Elias ( ) algum dos profetas ( ) o Cristo, o Messias prometido
2. Faz alguma diferença para Deus, quem nós acreditamos ser Jesus?
( ) sim, se não crermos que Jesus é o Messias, então continuaremos separados de Deus.
( ) não, o importante é ser sincero e termos muita fé
3. O que Jesus disse aos discípulos que ia acontecer consigo mesmo? Mc. 8:31
( ) seria aceito como Rei dos Judeus
( ) seria rejeitado, morto e que ressuscitaria
4. O que aconteceu com Jesus no monte? Lc. 9:29
( ) Ele se transﬁgurou, mostrando Sua glória ( ) Ele multiplicou os pães
5. Sobre o que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando no monte? Lc. 9:30-31
( ) sobre o reinado de Jesus em Jerusalém
( ) sobre a morte de Jesus, que logo aconteceria em Jerusalém
6. O que Deus Pai disse a Pedro e aos outros? Lc. 9:35
( ) “Este é meu Filho, o meu eleito, a Ele ouvi”
( ) “Este é como um ﬁlho meu, eu o criei”
7. Como podemos conhecer a Deus e fazer Sua vontade?
( ) através das Sagradas Escrituras, a Bíblia
( ) com uma hora de meditação transcedental diária
8. Porque Jesus chamou a Si mesmo de “porta das ovelhas”? Jo. 10:7,11
( ) porque Ele é a Porta através da qual temos que entrar para ter a vida eterna
( ) porque ele é o Bom Pastor, e dá a vida pelas ovelhas
9. Quem são as ovelhas de Jesus?
( ) os seguidores das leis e boas obras

( ) os que se arrependeram e creram em Jesus

10. Na história de Lázaro, quem tem o poder de dar e tirar a vida? Jo. 11:41-45
( ) Deus
( ) Diabo
( ) Jesus
11. O que Jesus queria dizer com: “Quem crê em Mim, ainda que morra, viverá? Jo. 11:25
( ) os que cressem nEle, mesmo que morressem ﬁsicamente, estariam vivos com Deus
( ) que não precisamos reservar um espaço no cemitério já que não vamos morrer
12. Em Mc. 10:14, o que ﬁca entendido por “...deixe vir a Mim as criancinhas...” ?
( ) que tanto crianças como adultos podem vir à Jesus
( ) que as crianças também tem a necessidade de ter Jesus como Salvador.
13. Em Mc. 10:15, “...quem não receber o Reino de Deus como uma criança...” ilustra o quê?
( ) devemos conﬁar em Jesus, o Libertador, assim como uma criança conﬁa nos seus pais
( ) que crianças são puras de coração e tem acesso à Jesus pela sua inocência Rm. 3:23
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O Jovem Rico e a Cura do Cego
1. O que Jesus quis dizer quando falou ao jovem rico “Só Deus é bom”? Mc. 10:18
( ) que Ele não era bom, então, não era Deus ( ) que Ele (Jesus) era o próprio Deus
2. O que o jovem rico acreditava? Mc. 10:20
( ) em Jesus como seu Salvador
( ) na obediência dos mandamentos de Deus
3. O que Jesus queria que aquele jovem entendesse, ao pedir que vendesse seus bens?
( ) que ele não amava o seu próximo como a si mesmo
( ) ele tinha obedecido tudo, mas para ir ao céu, teria que desfazer-se de todos seus bens
* Então, o jovem “...retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades... Mc. 10:22”. Jesus provou
que o jovem tinha quebrado o mandamento: “...Amarás o teu próximo como a ti mesmo... Lv. 19:18.”.

4. Jesus disse “quão difícil entrará no reino de Deus os que tem riquezas” Mc. 10:23 Ricos:
( ) na sua maioria, conﬁam mais nas riquezas do que em Deus
( ) conﬁam mais em Jesus, o Libertador do que nas riquezas
5. O que é mais importante do que trabalhar pelas riquezas deste mundo?
( ) trabalhar pelo sucesso no trabalho e na vida
( ) colocar nossa conﬁança em Jesus, o Libertador.
* “... a vida de um homem, não consiste nos muitos bens que ele possui.” Lc. 12:15

6. Jesus conta a parábola de alguém que acumulou riquezas, e esqueceu-se de Deus. O que
acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus? Lc. 12:20
R:______________________________________________________________________
7. O que o homem rico pediu a Abraão? Lc. 16:24,27-28
( ) que enviasse Lázaro com apenas uma gota d’água para refrescar sua língua
( ) que enviasse Lázaro para alertar os seus irmãos para que não acabem lá com ele
8. O que Abraão disse que os irmãos do homem rico deveriam fazer? Lc. 16:29
( ) crer nos escritos de Moisés e dos profetas, isto é, no Velho Testamento
( ) orar por ele e encomendar a sua alma para que fosse para o céu
9. A história do homem rico e Lázaro, o mendigo, é uma parábola?
( ) sim, pois Jesus sempre falava aos discípulos por meio de parábolas
( ) não, ela realmente aconteceu
*Uma parábola é uma alegoria, que tem algum efeito moral, ou doutrina moral. Na história acima, o Senhor
Jesus está nos dando “nome de lugares reais” e “nome de pessoas reais” que participaram do evento.

10. Em Mc. 10:45, “... o próprio Filho do Homem (Jesus), não veio para...”
( ) servir, mas para ser servido e tirar a vida de alguns para que muitos sejam resgatados
( ) ser servido, mas para servir e dar a Sua vida em resgate por muitos
11. No texto em Mc. 10:46-52, O cego sabia da existência de Jesus e tinha fé nEle?
( ) sim, pois pediu por Jesus, o Nazareno, Filho de Davi (o Messias), a Sua misericórdia e
cura ( ) não, pois era cego, e nem sabia quem era Jesus
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A Traição e a Cruciﬁcação
1. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a profecia em (Zc.9:9). Porque
Jesus recusou a oferta do povo de torná-lO seu rei?
( ) eles só queriam que Jesus os libertasse de seus inimigos e do império Romano
( ) a libertação que Jesus oferecia era do domínio de Satanás, do pecado e da morte
2. Judas fez um acordo para entregar Jesus e recebeu por isso 30 moedas de prata (o preço de um
escravo). Segundo a profecia em Zc. 11:12-13, por quantas moedas o Salvador seria vendido?
( ) 20 moedas
( ) 30 moedas
( ) 100 moedas
3. Quem os profetas disseram que trairia o Libertador? Sl. 41.9
( ) um amigo íntimo
( ) um inimigo de Israel ( ) o jumentinho
4. Na ceia da páscoa com os discípulos, a que Jesus comparou o pão partido? Mc. 14:22
( ) a divisão das 2 tribos de Israel
( ) a Seu corpo que seria partido
5. A que Jesus comparou o vinho que Ele serviu? Mc. 14:23-24
( ) ao Seu sangue que seria derramado em favor de muitos
( ) ao sangue dos cordeiros que estava sobre o altar no templo
6. No Jardim de Getsemani, Jesus ora a Deus pedindo que se fosse possível, não acontecesse a
cruciﬁcação. Jesus é Deus. Porque era difícil para Ele enfrentar a cruciﬁcação? Mc. 14:32-36
( ) porque Ele também era homem, e receberia o mais terrível sofrimento, os pecados de todos
( ) porque Ele daria o Seu sangue e Seu corpo por nós, levando a nossa sentença de morte
7. Jesus identiﬁca-se dizendo “EU SOU”. Então eles recuaram e caíram por terra. Por quê? Jo. 18:6
( ) porque reconheceram que Jesus era o Messias então prostraram-se em terra para adorá-lO
( ) porque Jesus identiﬁcou-se com o nome de Deus em Ex. 3:14, e Seu poder os fez curvar-se
* Em Mc. 14:56, acusaram falsamente a Jesus (profetizado em Sl. 27:12 {ou Sl. 26:12}).
Em Mc. 14:65, Jesus também é cuspido e esbofeteado (profetizado em Is.50:6).

8. Jesus cruciﬁcado, ou seja, “levantado no madeiro”, signiﬁca o quê? Mc. 15:24 e Dt. 21:22-23
( ) que Jesus foi considerado maldito de Deus, para levar a maldição do pecado em nosso lugar
( ) que Ele (Jesus) também tinha cometido algum pecado e merecia estar sendo cruciﬁcado
9. Porque Jesus aceitou ser cruciﬁcado?
( ) para morrer por nossos pecados e nos dar vida espiritual com Deus para sempre
( ) para cumprir-se o que foi dito acerca dEle pelo profeta Isaías em Is. 53:4-5
* Em Is. 53:12 o Salvador é contado com os malfeitores (cumprido em Mc. 15:27), leva sobre Si o pecado de
muitos, e ora intercedendo por eles (cumprido em Lc. 23:34). O que Deus promete, Ele cumpre!

10. O que um dos ladrões reconheceu, ao dizer que estavam sendo punidos justamente? Lc. 23:41-43
( ) que era um pecador e que merecia a sentença
( ) que era inocente e não devia estar ali
11. O que o ladrão demonstrou ao dizer “Jesus (Salvador), lembra-te de mim quando vieres no Teu
reino...” ( ) que ele tinha se arrependido
( ) que ele cria em Jesus como seu Salvador
( ) que Jesus ia reinar como Rei no futuro
*Existem só 2 coisas que Deus nos pede para que vivamos eternamente com Ele: Que nos arrependamos, e
que reconheçamos, que Jesus Cristo, é o único e verdadeiro Senhor e Salvador de nossas vidas.
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A Ressurreição de Jesus Cristo
1. O que o ladrão reconheceu que nem os líderes religiosos reconheceram? Lc. 23:40
( ) que Jesus era Deus ( ) que Jesus ia reinar ( ) que Jesus não fez nenhum mal
2. Jesus disse: “Eloí, Eloí, lamá sabactâni” Que signiﬁca ... Mc. 15:34
( ) que chamava por Elias para salvá-lo ( ) Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste?
3. Porque Jesus disse “Deus meu, Deus meu, porque me abandonaste”?
( ) porque agora Deus Pai abandonou o corpo de Jesus, fazendo-O sofrer a morte espiritual
( ) porque chamava Elias, com quem tinha falado no Monte das Oliveiras
4. Qual foi a última exclamação de Jesus? Jo. 19:30
( ) está consumado
( ) está consumido
( ) estou consumindo
5. O que Jesus quis dizer quando falou: “Está consumado”?
( ) que o vinagre havia sido consumido ( ) que Ele tinha completado a obra de Deus, pago tudo
* Jesus agora morre ﬁsicamente. Tudo o que tinha que ser pago de nossa dívida com Deus, Jesus pagou. Ele
!
disse “Tetelestai”, que quer dizer “pago em total”, não precisamos pagar mais nada

6. Se Jesus não tinha pecado, por que Ele foi cruciﬁcado?
( ) para Ele ser um exemplo para nós
( ) para morrer pelos nossos pecados
7. Em Mc. 15:38, “...o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo”. Isso signiﬁca o quê?
( ) que a nação de Israel, seria rasgada, dividida em 2 partes, a tribo de Israel e a tribo de Judá.
( ) que Deus mesmo, abriu acesso a Sua presença através da morte de Jesus!
* O véu que separava o homem pecador de Deus, não os separa mais. Jesus tornou-se o acesso pelo qual nós
podemos chegar até Deus, e agora através de Jesus, nós podemos ver ... Além do Véu, Deus Revelado!

8. Em I Pe. 3.19-20, Jesus desce aonde ocorreu a história do rico e Lázaro e prega para os espíritos
rebeldes. Depois Ele vai ao seio de Abraão (paraíso), e leva cativo o cativeiro Sl. 68:18 que
signiﬁca que...?
( ) os levou do Paraíso para o Céu
( ) que os deixou lá para sempre
9. As mulheres vão ao sepulcro e não encontram Jesus lá. O que aconteceu com Ele? Lc. 24:1-8
( ) Ele foi levado para outro sepulcro
( ) Ele ressuscitou
( ) roubaram Seu corpo
10. Ao Tomé vir e tocar em Jesus, ele reconheceu que Jesus era o seu Senhor, e seu: Jo. 20:28
( ) rei ( ) Deus ( ) pai
11. O que a ressurreição de Jesus nos mostra?
( ) que Jesus era o Filho de Deus e o Libertador, exatamente como Ele dizia ser
( ) que Jesus venceu a morte, e está vivo sendo Ele próprio o intermediário entre Deus e o homem
*Em At. 1:6-7, Jesus diz que vai batizar com o Espírito Santo (profetizado em Jo. 1:33).

12. Jesus subiu ao Céu na presença de todos, e dois anjos aparecem dizendo: At. 1:10-11
( ) que Jesus nunca mais voltaria aqui ( ) que Jesus voltaria do mesmo modo que subiu
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QUESTIONÁRIO FINAL

1. Você se acha um “pecador”? (explique a sua resposta)
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Qual é a consequência ﬁnal do pecado?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Se você estudar a Bíblia, orar/rezar, ou frequentar uma igreja, será que Deus te aceitaria no
céu por causa disso?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Se você morresse hoje, você iria para o céu? Escolha uma das opções:
( ) Com certeza! Sem nenhuma dúvida.
( ) Eu acho que sim, mas às vezes eu tenho medo que não.
( ) Se Deus achar que eu mereço, vou!
( ) Não, acho que não, sou pecador demais.
5. Se o “salário do pecado é a morte” ... e Jesus não tinha pecado, porque Ele morreu?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. O que mais tenho dúvidas é: (pode escolher mais de uma opção):
( ) Se é isso realmente o que eu creio... sei lá, é muita coisa nova ainda...
( ) Se realmente sou salvo ou não.
( ) Saber a vontade de Deus para minha vida.
( ) Como agir agora que creio em Jesus Cristo como meu Salvador.
7. Se você morresse hoje à noite...e você ﬁcasse diante de Deus, e Ele te perguntasse: “Porque
eu devo deixar você entrar aqui?” O que você responderia?
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
QUAL SERIA SEU COMENTÁRIO, SE NUMA CONVERSA ALGUÉM TE FALASSE...

“Eu acredito que todos nós somos ﬁlhos de Deus. O que você acha?”
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
“Jesus foi somente um homem bom, o nosso exemplo perfeito. Ele era um homem de paz, e
um bom professor. Mas não é Deus.”
R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nome: _____________________________________________Data: __________________
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