Igreja de Cristo Internacional de Brasília
Escola Bíblica
Módulo I – O Novo Testamento
Prova V – Aulas XV a XX

Nome: __________________________________________________________________________
Parte I – Responda V (verdadeiro) ou F (falso). Cada resposta correta vale 1 ponto. Para cada
resposta errada você perde 1 ponto.
Questão 1
( ) O principal evento ocorrido no capítulo 15 de Atos foi o Concílio de Jerusalém, que decidiu o lugar da
Lei judaica na vida dos cristãos gentios.
Questão 2
( ) O livro de Tiago foi escrito a cristãos judeus e enfatiza a importância da obediência e da vida ética. O
autor dessa carta foi irmão de Jesus.
Questão 3
( ) Gálatas, semelhantemente, também enfatiza a obediência à Palavra de Deus.
Questão 4
( ) A graça e a obediência são aspectos complementares do evangelho, ambos necessários para uma vida
correta aos olhos de Deus.
Questão 5
Complete o versículo a seguir: o maior entre o amor, a esperança e a fé é __________________.
Questão 6
( ) A motivação inicial para a segunda viagem missionária de Paulo foi um desejo de fortalecer as igrejas
fundadas por ele na sua primeira viagem.
Questão 7
( ) Foi na segunda viagem missionária de Paulo que foram fundadas todas as igrejas a quem foram
escritas as cartas que se encontram no Novo Testamento.
Questão 8
( ) Um dos assuntos principais da primeira carta aos tessalonicenses é o retorno de Jesus.
Questão 9
( ) Paulo fundou a igreja de Tessalônica em menos de um mês.
Questão 10
( ) A segunda carta aos tessalonicenses é a carta de Paulo que mais aborda questões escatológicas (ou
seja, que dizem respeito ao fim dos tempos).
Questão 11
( ) Éfeso era a cidade mais importante da região da Ásia e era o local onde se encontrava o Templo de
Ártemis, uma das maravilhas da antiguidade. Paulo não teve muito êxito no ministério nos três anos
em que passou nessa cidade.
Questão 12
( ) A primeira carta aos coríntios foi escrita para solidificá-los na sua fé, uma vez que, por causa do pouco
tempo que Paulo passou em Corinto quando fundou a igreja, os irmãos não tiveram tempo parta
entender profundamente questões relacionadas ao fim do mundo.
Questão 13
( ) Dois dos problemas principais que existiam na igreja de Corinto eram a falta de união e de amor.

Questão 14
( ) A mulher não pode exercer autoridade sobre o homem e não pode exercer papéis de liderança quando
homens estiverem presentes.
Questão 15
Complete o versículo a seguir: O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a
_____________________.

Questão 16
( ) Na segunda carta aos coríntios encontramos uma passagem clássica sobre os dois tipos de
arrependimento: o que leva à morte e o que leva à vida.
Questão 17
( ) Paulo escreve a carta aos romanos para lidar com alguns problemas que estavam acontecendo
naquela igreja e que ele não tinha tido tempo para resolver quando fundou a igreja.
Questão 18
( ) Romanos é a carta mais teologicamente completa do Novo Testamento.
Questão 19
( ) O Evangelho, segundo Romanos, é a solução para todos os que já tem uma fé cristã. Para os
muçulmanos e outros povos, no entanto, não surte efeito.
Questão 20
( ) A Bíblia ensina que há sempre uma maneira espiritual de vermos as coisas. Dessa forma, podemos
vencer e resistir a qualquer pecado, uma vez que o poder para vencê-lo não vem das circunstâncias
atuais da nossa vida, mas do Espírito.
Questão 21
( ) Paulo ficou vários anos preso antes de ter sua primeira audiência.
Questão 22
( ) As cartas de Filemon, Colossenses, Efésios e Hebreus foram todas escritas após Paulo ter sido preso.
Questão 23
( ) O tema principal da carta aos efésios é a igreja.
Questão 24
Complete o versículo: Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que
__________________ ou _________________, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja dada a
glória na igreja e em Cristo Jesus.
Questão 25
( ) A carta aos colossenses também trata da questão da igreja, porém sob um ângulo diferente, de modo
a lidar com doutrinas e práticas falsas que estavam surgindo entre os colossenses, entre as quais
podemos citar forte rigor com o corpo, adoração dos corpos celestiais e abandono das reuniões
dominicais.
Questão 26
( ) Um dos temais principais da carta aos filipenses é a alegria.
Questão 27
( ) Na carta aos filipenses encontra-se uma das mais famosas e completas passagens a respeito da
humildade cristã, no capítulo 2 da carta.
Questão 28
( ) Na carta aos Filipenses também há uma passagem famosa a respeito da motivação de Paulo para
alcançar o alvo para o qual fora chamado por Cristo.
Questão 29
Complete o versículo: estou convencido de
____________________ até o dia de Jesus Cristo.
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