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i desea estudiar otro curso
favor de ver la lista de cursos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor enviar:
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Postbus 54234
3008 JE Rotterdam - NL
www.info-contact.nl
Nome:

--------------------------------------------------------------------------

Direcção

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UM DEUS — UM CAMINHO PROVAS
INSTRUÇÕES

O aluno não deve tentar preencher estas provas até ter lido a respectiva lição
com calma e atenção.
Nas perguntas 1 a 5 de cada prova, o aluno deve escolher apenas uma frase
para completar cada afirmação — ou A ou B ou C. Só uma das frases está
certa.
Após estudadas as doze lições e completadas as provas, sugerimos que abra
os agrafos e retire as provas do livro, enviando-as para a nos-sa direcção.
Não tenha receio de começar já.
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Prova da Lição 1
UM DEUS
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. Deus está presente:
a. apenas num lugar ao mesmo tempo
b. apenas em dois lugares ao mesmo tempo
c. em toda a parte ao mesmo tempo
2. No quarto dia da criação, Deus fez:
a. o sol, a lua e as estrelas
b. os peixes e os passarinhos
c. o homem
3. Deus quer:
a. que só os homens O amem
b. que só as mulheres O amem
c. que homens, mulheres e crianças, todos O amem
4. No último dia da criação Deus:
a. dividiu a terra e os mares
b. fez o homem
c. disse, «Haja luz»
5. Deus ama:
a. os nossos pecados
b. a nós e aos nossos pecados
c. anós

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Por Deus ser santo o que é que Ele tem que castigar? __________________
7. O que criou Deus no princípio? _____________________________________
8. Quem é que era e será sempre?______________________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Há um Deus verdadeiro ____________________________________________
10. Deus sabe todas as coisas___________________________________________
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Prova da Lição 2.
ADÃO E EVA
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. Adão e Eva tinham permissão de comer o fruto de:
a. todas as árvores menos a do conhecimento do bem e do mal
b. só uma árvore— a do conhecimento do bem e do mal
c. todas as árvores do jardim
2. Deus fez o homem de:
a. madeira
b. uma costela
c. pó da terra
3. Adão pôs os nomes nas (nos):
a. estrelas
b. animais e passarinhos
c. animais e mais nada
4. Deus fez a Eva de:
a. madeira
b. uma costela
c. pódaterra
5. Adão e Eva foram expulsos do jardim por:
a. Deus
b. um anjo
c. Satanás

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Desde Adão quantas pessoas pecaram? ______________________________
7. Quem é o pai da mentira e de todo o mal? ____________________________
8. O que é que morreu para fazer uma coberta para Adão e Eva? __________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus__________________
10. Nós todos desobedecemos a Deus ___________________________________
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Prova da Lição 3.
CAIM E ABEL
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. Abel tinha:
a. fé nas suas obras
b. fé em Caim
c. fé em Deus
2. Abel queria ser:
a. um atleta
b. um fazendeiro ou hortelão
c. um pastor
3. Deus aceitou Abel porque:
a. ele cria na existência de um Deus
b. ele era um bom rapaz
c. ele trouxe a oferta própria
4. Caim queria ser:
a. um atleta
b. um fazendeiro ou hortelão
c. um pastor
5. O primeiro homicídio foi cometido por:
a. Caim
b. Abel
c. Adão

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. O que é que a oferta de Caim representa?_____________________________
7. O que é que Abel trouxe a Deus como oferta? ________________________
8. Sobre quem pronunciou Deus uma maldição?_________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Tanto Caim como Abel criam num só Deus ___________________________
10. Temos que trazer a Deus uma oferta como a de Caim __________________
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Prova da Lição 4
O PROFETA NOÉ
O Pregador da Vinda do Julgamento
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. Deus disse a Noé que fizesse:
a. uma arca (um barco enorme)
b. umpoço
c. uma casa
2. O único lugar de refúgio era:
a. no cimo da montanha
b. na arca
c. na terra
3. Deus olhou para a humanidade e viu que:
a. estava corrompida
b. era boa
c. servia para um bom oceano
4. A arca era um lugar de refúgio:
a. para Noé somente
b. só para os animais
c. para Noé, sua esposa, seus filhos e também para os animais
5. Quando Noé pregou ao povo, eles:
a. pensaram que era um bom pregador
b. acreditaram no que ele disse
c. troçaram e riram dele

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Contra quem se rebelou o povo? ____________________________________
7. Quantas pessoas são culpadas de pecarem contra Deus? _______________
8. Quem fechou a porta da arca? ______________________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Se quisermos fugir do julgamento de Deus temos de
encontrar um refúgio ___________________________________________
10. Deus está pronto a perdoar os nossos pecados ________________________
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Prova da Lição 5
O PROFETA ABRAÁO
O Amigo de Deus
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. O animal que morreu no lugar do filho de Abraáo era:
a. uma vaca
b. um cavalo
c. um carneiro
2. Deus só pode aceitar os filhos de Ismael:
a. nos seus pecados
b. quando forem limpos dos seus pecados
c. quando as suas boas obras excederem as más obras
3. Abraáo foi conhecido:
a. pelo seu dinheiro
b. pelos seus camelos
c. pela sua fé em Deus
4. Osnossos pecados podem ser tirados por:
a. Satanás
b. alguém que não tenha pecados
c. nós mesmos
5. Aquele que não pode olhar para o pecado é:
a. Deus
b. o homem
c. um anjo

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição..
6. O que é que Abraáo orou por Ismael? _______________________________
7. O que é que Deus prometeu àqueles que amaldiçoassem Abraão? _______
8. Qual foi a maior prova da fé de Abraáo? _____________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Deus disse a Abraão para oferecer o seu filho como um sacrifício _______
10. O carneiro foi um substituto.________________________________________
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Prova da Lição 6
O PROFETA MOISÉS
O Guia do Povo de Deus
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. Moisés conduziu:
a. uma centena de pessoas para o Egipto
b. dez milhares de pessoas para o deserto
c. mais de um milhão de pessoas para fora do Egipto
2. Moisés nasceu em:
a. Líbano
b. Egipto
c. Palestina
3. O salário do pecado é:
a. avida
b. a morte
c. océu
4. Deus disse que passaria pelas pessoas se visse:
a. sangue
b. água
c. um cordeiro
5. Deus mandou ao Faraó:
a. Noé
b. Abel
c. Moisés

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. O que é que Moisés viu a arder?_____________________________________
7. Quem nos arranjou maneira de escapar ao julgamento? ________________
8. Porque seremos lançados fora da presença de Deus? __________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Moisés matou um egípcio __________________________________________
10. Deus mandou pragas sobre os escravos israelitas ______________________
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Prova da Lição 7
O PROFETA DAVID
Um Homem Conforme o Coração de Deus
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. David guardava para seu pai um rebanho de:
a. ovelhas
b. vacas
c. cavalos
2. David tocava:
a. harpa
b. trombeta
c. flauta
3. David falou de alguém que:
a. seria cheio de alegria
b. seria zombado
c. lhe seria dado água para beber
4. David não podia compreender porque Deus:
a. tinha interesse no homem
b. fez os céus
c. fez a terra
5. David falou de:
a. uma vida abençoada e uma eternidade terrível
b. uma vida abençoada e uma morte terrível
c. e vida abençoada, uma morte abençoada, uma
eternidade abençoada

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Através de que vale disse David que andaria? ________________________
7. Quem é que David disse ser o seu Pastor? ___________________________
8. Por quanto tempo poderia David contar com a bondade
e misericórdia de Deus? ___________________________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. David escreveu canções ____________________________________________
10. David falou acerca dum homem cujos pés e mãos seriam traspassados
_________________________________________________________________
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Prova da Lição 8.
JESUS CRISTO
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. Eu sou:
a. uma pesssoa justa
b. aceitável perante Deus, conforme estou
c. um pecador
2. Jesus Cristo morreu:
a. como mártir
b. como meu substituto
c. apenas como um exemplo de sacrifício próprio
3. A morte de Jesus Cristo foi:
a. uma derrota
b. um triunfo
c. uma tragédia, da qual ele tentou escapar
4. Eu posso ficar limpo de todos os meus pecados:
a. pelas minhas boas obras
b. pela minha religião
c. pelo sangue de Jesus Cristo
5. Se não aceitar o Senhor Jesus Cristo:
a. posso viver uma vida boa, e assim serei aceite por Deus
b. terei uma outra oportunidade depois da morte
c. perecerei para sempre

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Adão e Eva tiveram uma coberta. Qual é a nossa coberta? ______________
7. Abel tinha uma oferta aceitável. Que oferta aceitável temos nós? ________
8. Quem cumpriu todas as profecias de David?__________________________
Responder «Sim» ou «Não» ás seguintes afirmações:
9. Jesus Cristo ressuscitou da morte ____________________________________
10. Eu preciso de receber Jesus Cristo como meu substituto se quiser
ser aceite por Deus ________________________________________________
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Prova da Lição 9.
O PECADO
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. O teu pior inimigo é:
a. a doença
b. o pecado
c. a tristeza
2. O pecado é:
a. fazer um erro
b. só um mau hábito
c. não atingir o critério de Deus
3. O castigo do pecado é:
a. simplesmente uma morte física
b. um castigo provisório no inferno
c. ser eternamente banido da presença de Deus no lago de fogo
4. A única pessoa que nunca pecou foi:
a. Adão
b. Abraáo
c. Jesus Cristo
5. O profeta David foi:
a. um homem perfeito
b. um pecador
c. um anjo

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Quem morreu para perdoar pecados? ________________________________
7. Quem é santo e não pode olhar para o pecado? _______________________
8. Como posso ser aceite por Deus? ___________________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. Deus disse que, se confiássemos no Senhor Jesus Cristo
como Salvador, ele nos perdoaria ____________________________________
10. Todos pecaram ____________________________________________________
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Prova da Lição 10.
ORAÇÃO E BOAS OBRAS
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. A oração deve ser dirigida:
a. a qualquer deus
b. a qualquer homem
c. ao Deus que mandou o Senhor Jesus Cristo

_______

2. Deus responderá às orações seguintes:
a. Deus, sê misericordioso para mim, pecador
b. Deus, faz-me rico
c. Deus, ajuda-me a tornar-me num homem importante
_______
3. Deus disse que, enquanto não aceitarmos Jesus, as nossas boas obras:
a. são agradáveis a Ele
b. são como trapo de imundice
c. nos levavam ao céu
_______
4. Perdão de pecados:
a. pode-se conseguir trabalhando
b. pode-se receber pagando dinheiro
c. é um dom gratuito
_______
5. Quando o Senhor Jesus Cristo for o Senhor da tua vida:
a. desejarás agradar-Lhe, vivendo para Ele
b. quererás gozar dos prazeres do mundo
c. quererás muito dinheiro
_______
Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. O que é que Deus te oferece hoje? ___________________________________
7. Qual é o único caminho pelo qual uma pessoa se pode tornar aceitável
perante Deus?_____________________________________________________
8. O que devo fazer depois de aceitar o Senhor Jesus Cristo? _____________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. A oração é uma das mais poderosas forças conhecidas do homem ________
10. Jesus Cristo éo único mediador entre Deus e os homens _______________
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Prova da Lição 11.
ACONTECIMENTOS FUTUROS
Escreverá margem direita a letra que corresponde à frase correcta.
1. Jesus Cristo voltará para levar para junto d’Ele:
a. todos os pecadores
b. todas as pessoas que oram e fazem boas obras
c. todos os que crêem n’Ele
2. O céu é um lugar de:
a. paz, alegria e felicidade
b. dor
c. satisfação para os desejos humanos
3. Todas as pessoas que vão comparecer perante o
Grande Trono Branco vão para:
a. o inferno
b. o céu
c. a Moffath terra
4. O único que conhece o futuro é:
a. Deus
b. os anjos
c. o homem
5. O inferno é um lugar de:
a. regozijo e alegria
b. dor, angústia e escuridão
c. castigo temporário

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Quanto tempo ficarão no inferno aqueles que vão para lá? _____________
7. Quando é que devo fazer a escolha do lugar onde
passarei a eternidade?______________________________________________
8. Em que tenho que confiar para fugir ao inferno? ______________________
Responder «Sim» ou «Não» ás seguintes afirmações:
9. Todos os que aceitam o Senhor Jesus Cristo comparecerão
perante o Grande Trono Branco _____________________________________
10. Depois de morrermos, ainda haverá oportunidade de aceitar o
Senhor Jesus Cristo? _______________________________________________
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Prova da Lição 12.
UM CAMINHO
Escrever à margem direita a letra que corresponde a frase correcta.
Escolha sé uma das três frases.
1. O Senhor Jesus Cristo foi ferido pelas:
a. nossas transgressões
b. suas próprias transgressões
c. transgressões dos anjos
2. O único caminho para Deus e para o céu é:
a. a oração
b. boas obras
c. Jesus Cristo
Caro Estudante:
3. Satanás quer que tu escolhas:
a. Jesus Cristo como Salvador
b. o caminho para a morte eterna e o inferno
c. o caminho para o céu
3. Jesus Cristo veio à terra a fim de:
a. apenas cumprir as profecias
b. receber o castigo do teu pecado, pela sua morte
c. morrer como mártir
5. A ocasião para decidires ser salvo é:
a. quando tiveres reformado a tua vida
b. quando fores velho
c. AGORA, enquanto ouves a Sua Palavra

_______

_______

_______

_______

_______

Responder às seguintes perguntas com algumas palavras tiradas da lição.
6. Que caminho quer Deus que nós escolhamos? ________________________
7. Por que foi Jesus Cristo ferido?______________________________________
8. Quem é que não te pode obrigar a seguir o caminho
para o inferno? ____________________________________________________
Responder «Sim» ou «Não» às seguintes afirmações:
9. HáumsóDeus _____________________________________________________
10. Mereces ir para o céu? _____________________________________________
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UM DEUS - UM CAMINHO
Através deste curso com certeza já compreendeste que a decisão mais importante na vida é a de aceitares o Senhor como teu Salvador. Sejá fizeste isto,
pedimos-te o favor de responder às seguintes pergun-tas:
1. Já alguma vez compreendeste que és um pecador culpado e perdido?
2. Já alguma vez acreditaste no teu coração que Cristo levou os teus pecados,
tomou o teu lugar e morreu por ti?
3. Já alguma vez por um acto definido de fé recebeste o Senhor Jesus Cristo
como teu Salvador?
4. Será que O tens, desde então, como Senhor supremo que dirige a tua vida?
Diz-nos quando foi que tudo isto aconteceu:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Se não tens a certeza de possuires a vida eterna, ou se tens algum problema ou
pergunta em que precisas ajuda, escreve abaixo, por favor, a tua dificuldade e
tentaremos ajudar-te.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Devolve esta folha juntamente com as provas,
depois de destacadas deste livro.
Nome (completo) _________________________________________________
Direcção _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Si desea estudiar otro curso
favor de ver la lista de cursos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favor enviar:

Info/Contact
Postbus 54234
3008 JE Rotterdam - NL
www.info-contact.nl
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