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Nome do Aluno:__________________________ 
 
Classificação:____________________________ 

Data______ Lição 103 
Teste Final 

 
 
 
Afirmações Verdadeiro ou Falso (6 pontos cada) 
 
1. _______________ Tornar-se cristão significa deixar que Deus seja o Líder da nossa 

vida.  
 

2. _______________ Existem alguns pecados grandes demais para Deus perdoar. 
 

3. _______________ Se eu pedir a Jesus que se torne o Líder da minha vida, Ele dar-
me-á o poder para me tornar um filho de Deus.  
 

4. _______________ Ser um cristão significa viver um dia de cada vez – fazendo 
aquilo que Deus quer a cada dia. 
 

5. _______________ Antes de se tornar um cristão, você terá que admitir que                                   
desobedeceu às leis de Deus.  
 

6. _______________ Deus não irá te ajudar a modificar o seu estilo de vida de pecado 
(vícios). Você terá que fazer isso sozinho. 
 

7. _______________ Os cristãos crescem mais fortalecidos colocando em prática na 
sua vida aquilo que a Bíblia diz. 
 

8. _______________ A Bíblia diz que Deus nunca nos dirá com certeza, que somos 
seus filhos. 

 
Questões de Resposta Pessoal 
 
9. Colossenses 2:6-7 (RAB) diz: “6: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o seu Senhor, 

assim andai nele, 7: nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como 
fostes instruídos, crescendo em ações de graças.”  
Quais são as duas formas, apresentadas nesses versículos, que nos levam a colocar a 
nossa confiança em Jesus Cristo? 
 
A. _________________________________________________________________ 

 

B. _________________________________________________________________ 
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10. Leia Colossenses 2:6-7 novamente. Descreva uma situação que você esteja vivendo 

hoje, na qual gostaria que Deus o guiasse. (15 pontos) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 

11. O seu colega de quarto acabou de chegar há alguns dias. "Eu nunca ouvi as pessoas 
falarem de Deus desta maneira" diz o seu colega. "Eu não sou cristão. O que tenho 
que para me tornar um cristão?" 

 
O que diria ao seu colega de quarto? (25 pontos) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 


