Soluções da Prova III
1–V
Aula 6, páginas 1 e 3.
2–V
Aula 6, página 7 e observações a respeito da
leitura do evangelho.
3–F
Os erros da questão são:
• a afirmação de que o evangelho possui
muitas referências aos costumes e às leis
judaicas (aula 6, página 3);
• a afirmação de que tais referências, quando
ocorrem, não são bem explicadas (aula 6,
página 3);
• a afirmação de que Marcos não foi um
evangelho popular na Ásia. Não sabemos
se ele foi popular ou impopular.
4–F
O enunciado está trocado. Marcos dá
prioridade ao trabalho de Jesus, enquanto João
privilegia o seu ensino (aula 6, página 3 e
entendimento do evangelho de João,
particularmente dos capítulos 12 a 17).
5–F
O erro da questão está ao afirmar que os
outros evangelhos sinóticos são Mateus e
João. Os sinóticos são Mateus, Marcos e
Lucas.
6–V
Aula 6, páginas 4 e 5.
7–F
O evangelho de Marcos contém mais milagres
proporcionalmente ao seu tamanho (18).
Absolutamente, Lucas, por exemplo, contém
mais milagres (20). Aula 6, página 7.
8–V
Toda a aula 7.
9–V
Aula 7, página 3.
10 – V
Aula 7, páginas 4 e 8.
11 – F

O evangelho de João não relata a primeira
missão dos discípulos, que só pode ser
encontrada nos sinóticos.
12 – V
Aula 7, página 7.
13 – V
Aula 8, página 7.
14 – F
O evangelho de João relata uma polêmica
entre Jesus e os fariseus a respeito da
obediência ao sábado no capítulo 6 do
evangelho.
Aula 7, página 6.
15 – V
Aula 8, páginas 2 e 7.
16 – F
A ressurreição de Lázaro encontra-se apenas
em João, no capítulo 11. Todas as outras
afirmações estão corretas. Aula 8, páginas 4, 6,
7, 8.
17 – V
Aula 8, páginas 7 e 8.
18 – V
19 – F
Satanás usou escrituras apenas 1 vez.
20 – F
Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo.
21 – V
Aula 9, página 2.
22 – V
Aula 9, página 3.
23 – V
24 – V
25 – F
A afirmação de Jesus significa que o Velho
Testamento cumpriria seu propósito e nunca
perderia sua utilidade na vida dos discípulos,

mas não significa que estamos debaixo das leis
do Velho Testamento. Aula 9, páginas 5 e 6.
26 – F
No Novo Acordo, demonstramos nossa
lealdade a Deus por meio da fé, e não da
obediência. A obediência é importante, mas
apenas um subproduto da fé. Aula 9, página 5.
27 – V
Aula 9, página 6.
28 – V
Aula 9, páginas 6 e 7.
29 – F
Não somos obrigados, biblicamente, a dar o
dízimo.
Podemos
(e
devemos)
nos
comprometer a dar uma oferta sacrificial, para
que a igreja e a missão andem, mas isso não é
um mandamento bíblico. Aula 9.
30 – V
Aula 10, página 2.
31 – V.
Aula 10, página 3.
32 – F
Trabalhar é um mandamento bíblico!! (II
Tessalonicenses 3:6-10). Até Jesus e Paulo
trabalharam durante algum período das suas
vidas.
Aula 10, página 3.
32 (2ª) – V
Aula 10, página 4.
33 – V
Aula 10, página 4.
34 – V
Aula 10, páginas 4 e 5.
35 – F
A parábola ensina exatamente o contrário.
36 – V
O versículo 16:31 diz que, se os irmãos de
Lázaro não estivessem obedecendo a Moisés e
aos profetas (escrituras), mesmo que Lázaro

voltasse para avisar-lhes sobre o julgamento,
eles não seriam convencidos. Ou seja, não
precisamos de sinais miraculosos para
vivermos uma vida que agrada a Deus. Tudo o
que precisamos é ouvir a Palavra de Deus.
37 – F
Jesus não diz nada a respeito da data da sua
vinda. Na verdade, isso ninguém sabe (I
Tessalonicenses 5:1-2).
38 – V
Aula 11, página 5.
39 – Aula 11, página 6.
40 – Aula 11, páginas 6 e 7.
41 – A pontuação será da seguinte forma:
Três pontos serão dados ao aluno que listar os
ensinamentos bíblicos a respeito da obediência
às leis e às autoridades. Cada ponto que o
aluno mencionar vale 1 ponto, até o limite de 3.
Alguns pontos possíveis são:
• Devemos nos sujeitar às autoridades
(Romanos 13:1);
• As autoridades são instrumentos de Deus
para punir os culpados e fazer justiça aos
justos (Romanos 13:3-4);
• Devemos pagar impostos (Lucas 20:20-26);
• Toda autoridade vem de Deus (Romanos
13:1).
Outras passagens que contém material
relevante, além de Romanos 13:1-7, são I
Pedro 2:13-17, Lucas 20:20-26, Mateus 17:2427, entre outras.
2 pontos serão dados ao aluno que listar as
passagens bíblicas corretamente, de acordo
com o esquema a seguir:
• 50% dos pontos se o aluno mencionar os
livros bíblicos onde as passagens se
encontram;
• 75% dos pontos se o aluno mencionar,
adicionalmente, os capítulos dos livros;
• 100% dos pontos se o aluno mencionar,
adicionalmente,
os
versículos
das
passagens.

