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Nome_________________________________ Data_____
Classificação_________________________________

Lição 106
Teste Final

Questões Verdadeiro – Falso ( 5 pontos cada)
Escreve a palavra Verdadeiro ou Falso no espaço em branco antes de cada questão
1. __________________

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

2. __________________

Alguns pecados são grandes demais para Deus perdoar.

3. __________________

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

4. __________________

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

5. __________________

Antes de te tornares cristão, deves admitir que tens
desobedecido às leis de Deus.

6. __________________

Deus não vai te ajudar a vencer o seu velho estilo de vida
pecaminoso (os teus vícios). Você terá que vencer por si
mesmo.

7. __________________

Os cristãos crescem vigorosamente ao porem em prática nas
suas vidas o que a Bíblia diz para fazerem.

8. __________________

A Bíblia diz que nunca poderemos ter a certeza de que Deus
vai nos falar e dizer que somos Seus filhos.

9. __________________

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

Questões de Escolha Múltipla (assine a resposta correta) (5 pontos)
10. Deus ama
A. _______todos os cristãos e algumas pessoas que não são cristãs.
B. _______somente os que obedecem às Suas leis.
C. _______todos os cristãos e todos os que não são cristãos.
D. _______somente os cristãos.
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Lição 106 Agora Que Sou Um Cristão
Teste Final
Questões de Resposta Pessoal
11. Colossenses 2:6 diz: “Como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai
nele.”
Segundo este versículo, quais são os dois caminhos nos quais devemos colocar a nossa
confiança em Jesus Cristo? (5 pontos cada)
A. __________________________________________________________________
B. __________________________________________________________________
12. Volta a ler Colossenses 2:6 (Vê a questão 11 na página 1)
Registre uma situação em que você esteja prestes a enfrentar, e de que forma você
gostaria que Deus o direcionasse dentro dessa situação. (15 pontos)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
13. O seu companheiro de quarto acabou de chegar há poucos dias. “Nunca ouvi ninguém
falar de Deus como aqui”, ele te diz. “Eu não sou cristão. O que é que eu devo fazer
para ser cristão?” O que você responderá? (25 pontos)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
14. Avaliação Pessoal
No ponto 1 dessa lição te foi dada a oportunidade de “oficializar”a sua conversão,
escrevendo a altura e o lugar em que você se tornou cristão.
Isso te ajudou a aclarar algumas das questões que tinhas acerca de ser ou não
Cristão?____________________
Explique em breves palavras como:.

______________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

