PARE: Peça ao professor que assine aqui
antes de começar.

Lição 106
Auto - Teste

Assinatura do Professor____________________
Nome do Aluno_________________________________ Data__________________
Questões Verdadeiro – Falso (5 pontos cada)
Escreva a palavra Verdadeiro ou Falso, no espaço em branco antes de cada questão.
1. ____________

Se eu pedir a Jesus para ser o líder da minha vida, Ele me dará o
direito e o poder de me tornar um filho de Deus.

2. ____________

Antes de se tornares um cristão, você deve admitir que tem
desobedecido às leis de Deus.

3. ____________

Alguns pecados são grandes demais para Deus perdoar.

4. ____________

Tornar-se cristão significa deixar que Deus seja o líder da sua vida,
todos os dias.

5. ____________

A Bíblia diz que nunca poderemos ter a certeza de que Deus vai nos
falar em algum momento que somos Seus filhos.

6. ____________

Deus não vai ajuda-lo a vencer o seu velho estilo de vida pecaminoso
(os seus vícios). Tem que vencê-los por você mesmo.

7. ____________

Ser um cristão significa viver dia-a-dia, fazendo o que Deus quer que
eu faça.

8. ____________

Os cristãos crescem vigorosamente ao colocarem em prática nas suas
vidas o que a Bíblia os ensina a fazer.

9. ____________

Por vezes, o diabo traz dúvidas à sua mente, te fazendo acreditar que
você não é cristão.

Questões de Escolha Múltipla (Assinale a opção correta) (5 pontos)
10. Deus ama
A. _______Somente os cristãos.
B. _______Todos os cristãos e algumas pessoas não cristãs.
C. _______Todos os cristãos e todos os que não são cristãos.
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Auto-teste – Lição 106 – Agora que sou um Cristão.

Lição 106 Agora que Sou Um Cristão
Auto - Teste
Questões de Resposta Pessoal
11. Leia na sua Bíblia Marcos 10:17-27

A. O que impediu que este homem se torna-se cristão? (10 pontos)
__________________________________________________________________
B. Pense na sua própria vida. Que coisas te impediram de se tornar um cristão? (10
pontos)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Romanos 8:16 (RAB), diz:
“O próprio Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus.”
Escreva uma oração a Deus .
Diga-Lhe o que você acha que este versículo quer dizer.
Diga-Lhe as perguntas que tens sobre como e quando Ele te fala. Medita na forma de
aplicar esse versículo à sua vida diária. (15)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. Um amigo teu vem até você e diz: “Acho que sou um cristão, mas não tenho certeza.”
Volte um pouco atrás e pense naquilo que respondeu nessa lição. O que iria dizer ao seu
amigo a fim de que, mais tarde, ele pudesse dizer: “Agora sei que sou um cristão.” (15
pontos)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

