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Responda V (verdadeiro) ou F (falso) – Cada resposta correta vale 0,5 ponto. Você perde
0,1 ponto por resposta errada.

Questão 1
( ) Os pontos predominantes na carta aos filipenses são o evangelho e a alegria.
Questão 2
( ) As cartas de I e II Timóteo e Tito (chamadas de cartas pastorais, porque lidam, em geral,
com questões de pastoreio das igrejas que esses homens supervisionavam) foram escritas
após a prisão de Paulo.
Questão 3
( ) O tema central da primeira carta de Pedro são as heresias que ameaçavam a Igreja.
Questão 4
( ) No estudo sobre Hebreus, aprendemos que para a Igreja teria sido melhor que os judeus
não tivessem se tornado cristãos, pois não tinham nada a acrescentar e criavam muitos
problemas por causa de suas tendências judaizantes.
Questão 5
( ) Paulo estava preso em Roma quando escreveu a carta aos Filipenses.
Questão 6
( ) O apelo que Paulo faz a Timóteo: fuja, busque, combata, tome posse e guarde, são
mandamentos que mostravam a ele o segredo de ter uma vida ministerial vitoriosa.
Questão 7
( ) Na primeira carta de Pedro aprendemos que devemos ao máximo evitar o sofrimento, pois
ele nos afasta de Deus e nos faz perder a fé.
Questão 8
( ) Não sabemos com certeza quem foi o autor de Hebreus, mas podemos afirmar que ele não
era judeu.

Questão 9
(

)

Um dos propósitos da carta aos filipenses foi instigá-los a viverem de maneira a
valorizarem a vida celestial.

Questão 10
( ) O conteúdo e as questões que Paulo lida na carta a Tito são diferentes em comparação
com I Timóteo.

Questão 11
( ) De acordo com a primeira carta de Pedro, devemos nos portar com temor a Deus.
Questão 12
( ) Todo o tema da carta aos Hebreus é construído em torno da palavra “melhor”, que é
usada em comparações para mostrar como a revelação de Deus em Cristo é superior à
revelação que veio pela lei.
Questão 13
( ) Durante o tempo que Paulo permaneceu preso em Roma, seu ministério não avançou, pois
ele não tinha como se comunicar com as igrejas.
Questão 14
( ) Quando Paulo escreveu II Timóteo, ele estava no fim de sua vida. Nas cartas pastorais ele
luta para dar as últimas instruções a homens que ele mesmo havia treinado para continuar
o seu trabalho. II Timóteo contém suas últimas palavras a um desses homens.
Questão 15
( ) Em I Pedro, aprendemos que quando sofremos sem saber o porquê devemos nos resignar
e continuar lutando pelo bem.
Questão 16
( ) Na carta aos Hebreus aprendemos que a vida eterna que Jesus nos comprou com seu
sacrifício é mantida pela fé, e devemos ouvir aos vários alertas para não desprezarmos
este sacrifício e nem desviarmos da fé.
Questão 17
( ) Na década da missão aos gentios e nos quatro anos da prisão de Paulo, a Igreja saiu da
sombra do judaísmo e ganhou seu próprio lugar como um movimento independente.
Questão 18
( ) Em I e II Timóteo e em Tito, Paulo diz que um líder tem autoridade não apenas para
exortar, aconselhar ou lembrar, mas também para ordenar, comandar, dirigir e repreender
fortemente.

Questão 19
(

)

De acordo com I Pedro, à medida que vivemos nossas vidas cristãs, entendemos mais
profundamente a necessidade de sermos responsáveis financeiramente, economizando
para podermos ajudar nossos irmãos na fé.

Questão 20
( ) O livro de Hebreus expõe apenas superficialmente o significado no novo acordo, preferindo
dar maior ênfase ao entendimento dos sacrifícios do Velho Testamento.

