O SERVO DE DEUS
PROVAS
Nome: _____________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________________
Cidade: _________________________ Estado: ______________ cep: ___________
País: _______________________________________________________________
Nota: ______________________________________________________________

------------------------------ Dobre nesta linha ------------------------------

Selo

POR QUE JESUS CRISTO MORREU?

INSTRUÇÕES
Para assimilar este curso o melhor possível nós sugerimos o seguinte:
1.Peça a Deus que lhe ajude antes de estudar.
2.Leia atentamente as lições e as partes na Bíblia que são mencionadas.
3.Responda as provas sem olhar a lição (de cabeça) e escreva as respostas à lápis.
4.Confira as respostas com a lição e passagens Bíblicas e faça as correções
necessárias antes de colocar a resposta final.
5.Quando você terminar, destaque a secção de provas do meio do livro e envie
somente as doze provas.
Nós corrigiremos as provas e mandaremos de volta para você com um nota. Se
você tirar 7.0 ou mais receberá um certificado. Nós também o enviaremos o próximo
curso no programa de estudo para você continuar o estudo da Palavra de Deus.

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para
que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna” João 3:16
O que você fará?
Você leu todos os 16 capítulos do Evangelho de Marcos e os ensinamentos das
lições deste curso. Depois de ter considerado a vida do Senhor Jesus Cristo, o Filho de
Deus e Servo Perfeito de Deus, o que você fará?
Como sempre, leia estas frases e escreva V para aquelas que são verdadeiras e F
para aquelas que são falsas.
1.Eu entendo que Jesus é o Filho de Deus e Seu Servo Perfeito.
2.Eu acredito que Cristo morreu pelos pecados de todo o mundo.
3.Eu acredito que eu sou um pecador e que Cristo morreu por
mim.
4.Eu AGORA recebo Cristo como meu Salvador.
(Se já for salvo, escreva neste espaço a data aproximadamente que
você recebeu Cristo)
5.Eu agora serei grato a Deus por perdoar meus pecados e me dar
vida eterna.
6.Escreva neste espaço a razão pela qual você irá para o Céu quando morrer.
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15

Prova 12

Prova 1

CRISTO DÁ SUA VIDA POR NÓS

FAZENDO A VONTADE DE DEUS

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas

Há dez sentenças em cada prova. Umas são verdadeiras e outras são falsas. Leia
cada uma delas e responda verdadeira ou falsa. Esta é a sua opinião de acordo com a
lição e passagens Bíblicas que você estudou. Escreva V para as frases que você achar
corretas e F para aquelas que você achar incorretas. Exemplo:

1.O soldado romano defendeu Cristo.
2.Simão, o cireneu que ajudou Cristo a carregar Sua cruz, era
africano.

0.Jesus é o Servo de Deus

3.Os sacerdotes se arrependeram do que haviam feito quando eles
viram Cristo na cruz.

0.Jesus é o Servo de Deus

Da lição nós sabemos que é correta.

1.Jesus sempre, em tudo, agradou ao Pai.
4.Jesus morreu, depois de chorar alto, dizendo “Elias voltará”.
5.O véu do templo foi rasgado de alto a baixo.
6.Deus abandonou Seu Filho quando Ele se tornou pecado na cruz
por nós.

2.João Batista vivia perto do Rio Jordão e batizava os pecadores
arrependidos.
3.Satanás fez Jesus pecar contra Deus.
4.Jesus chamou quatro homens para o seguir (neste capítulo).

7.Um homem chamado José levou o corpo de Cristo e colocou
numa tumba.

5.Cristo curou a sogra de Pedro.

8.O corpo de Cristo ainda está na tumba.

6.Deus ama pecadores com nós.

9.O Senhor Jesus, depois que ressuscitou, mandou Seus discípulos
para todo o mundo para pregar o Evangelho.

7.Se um pecador morrer sem perdão dos seus pecados ele pode
ser salvo mais tarde.

10.O Senhor está agora no Céu intercedendo por nós.

8.O Espírito Santo desceu como uma pomba sobre Cristo.
9.Jesus não só podia como curou um leproso.
10.O Senhor Jesus pode limpar-nos dos nossos pecados.
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Prova 2

Prova 11

ALGUNS ODEIAM O SERVO

O SENHOR JESUS EM FRENTE DE JUÍZES
HUMANOS

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas.
1.Quatro homens levaram seu amigo doente a Jesus.

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.Judas prometeu ajudar os inimigos de Cristo.

2.Qualquer um pode perdoar pecado.
3.Os líderes religiosos acusaram Jesus de comer com pecadores.

2.Maria mostrou o seu amor por Jesus quando derramou perfume
caro sobre Sua cabeça.

4.Os fariseus acreditavam que era pecado trabalhar no sábado.

3.Jesus tomou o pão e disse “Este é o meu corpo”.

5.Deus perdoará os nossos pecados se nós mantermos o sábado e
cumprir a Lei.

4.Pedro disse que ele entendia a sua fraqueza e que ele talvez
negaria o Senhor.

6.Jesus estava com raiva e aflito com a descrença dos judeus.

5.O Senhor rezou ao Pai no jardim de Getsêmani.

7.Jesus escolheu doze homens para O seguir e pregar o Evangelho.
8.O Senhor Jesus Cristo tem poder na Terra de perdoar pecados.

6.Judas beijou o Senhor porque ele O amava.
7.O sumo sacerdote disse que Cristo não havia feito nada de
errado.

9.Blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoado.
8.Jesus não respondeu ao sumo sacerdote quando ele O acusou.
10.Se uma pessoa faz a vontade de Deus, ele será chamado “irmão”
pelo Senhor Jesus.

9.A multidão não queria que Cristo fosse crucificado.
10.Aqueles que não aceitam Cristo morrerão nos seus pecados.
Você conhece alguém que se beneficiaria com este curso? Mande o(s) seu(s)
nome(s) e endereço(s) e nós o eviaremos o curso.
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Prova 10

Prova 3

EVENTOS VINDO EM BREVE

ENSINANDO AS PESSOAS

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas.

1.O Senhor ensinou que os mortos ressuscitariam.

1.As pessoas precisam mais do que boa saúde para serem felizes.

2.O primeiro mandamento é amar ao próximo como a si mesmo.

2.O Senhor Jesus sentou num barco e ensinou as pessoas que
estavam na costa.

3.Cristo é o Filho de Deus e o Filho de Davi também.
3.Algumas sementes cairam no caminho e o sol as queimou.
4.Alguns podem recitar orações e ter posições religiosas e ainda
roubar viúvas.
5.Cristo ensinou que a quantidade de dinheiro dado é o que é
importante.
6.Jesus não podia ensinar sobre o futuro porque Ele não sabia o
que iria acontecer.

4.A semente que caiu entre espinhos representa as boas novas
que Satanás retira.
5.A semente que caiu em terra boa gerou várias colheitas diferentes.
6.A semente boa é a Palavra de Deus.

7.Haverá sinais nos Céus antes de Cristo retornar.

7.O desejo de riquezas e os cuidados deste mundo mantêm a
Palavra de se tornar frutífera.

8.Os anjos de Deus estarão com Cristo quando Ele voltar a Terra.

8.O Senhor compara o Reino de Deus a uma semente de mostarda.

9.A Palavra de Deus não passará com a Terra

9.O vento e o mar obedecem a Cristo.

10.Se ninguém sabe quando Cristo voltará, então nós não temos
que nos preparar e esperar por Ele.

10.Onde há fé verdadeira, não haverá medo.
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Prova 4

Prova 9

UM HOMEM, UMA MULHER E UMA
FILHA

JESUS SE APRESENTA COMO REI

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.O Senhor Jesus deu vida a uma menina que estava morta.

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.Cristo disse aos discípulos onde o poltro estava.
2.Quando Jesus entrou em Jerusalém, tudo estava quieto e ninguém
O notou.

2.Um homem que estava sobre o poder de Satanás vivia em tumbas.
3.Os judeus representavam a figueira.
3.Qualquer grande mestre pode livrar pessoas do poder de pecar.
4.Fé é necessária para orações serem respondidas.
4.Os espíritos imundos entraram nos porcos e eles correram para
o mar.

5.O Senhor não disse nada sobre aqueles que estavam comprando
e vendendo no templo.

5.O povo da região pediu para Cristo ficar com eles.
6.O Senhor sabia que alguém havia tocado Sua roupa.

6.Cristo recusou dizer aos escribas e príncipes dos sacerdotes
onde Ele recebeu Sua autoridade.

7.A mulher que tocou o Senhor foi curada imediatamente.

7.Cristo não morreu por todos nós.

8.Pedro, Tiago e João viram o Senhor ressuscitar a filha de Jairo
dos mortos.

8.Quando Cristo retornar para a Terra haverá bastante tempo
para acreditar nEle.

9.É possível agora nesta vida ter vida eterna.

9.O líderes religiosos conversaram entre eles e pensaram que Jesus
perguntaria “Por que então vocês não acreditam nele?”

10.Deus dá uma nova vida aqueles que verdadeiramente acreditam
em Cristo.
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10.Deus julgará todos que não acreditarem no Filho.
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Prova 8

Prova 5

UM HOMEM QUE ERA RICO E OUTRO
QUE ERA POBRE

O AMOR DE DEUS

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.Cristo se tornou pobre para vir a este mundo e ensinar as pessoas.

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.O povo chamava Jesus o “Carpenteiro”.
2.O Senhor mandou os doze discípulos para pregar o Evangelho
de dois em dois (aos pares).

2.O Senhor Jesus quer que as crianças venham a Ele.
3.Deus amou o mundo tanto que Ele deu o Seu Filho a eles.
3.Um homem rico pensou que ele tinha obedecido todos os
mandamentos.

4.Rei Herodes comandou que a cabeça de João Batista fosse
decapitada.

4.Aqueles que têm dinheiro podem pagar para terem vida eterna.
5.O homem rico foi embora contente.

5.O Senhor Jesus e os Seus discípulos queriam descansar, mas o
povo sempre seguia eles.

6.Aqueles que deixaram tudo por Cristo receberão de tudo nesta
vida e no futuro também.

6.Cinco pães e dois peixes foram o suficiente para alimentar 5.000
homens.

7.Denovo o Senhor ensinou que Ele sofreria, morreria e no terceiro
dia ressuscitaria.

7.Deus nos dá comida para a alma e o corpo.

8.Bartimeu era um pedinte que não podia falar.

8.Quando o coração de uma pessoa é duro, ela não responderá as
obras ou milagres do Senhor.

9.A fé do homem cego o curou.

9.Jesus andou na água e acalmou o mar.

10.Se eu quiser ser salvo, eu tenho que fazer boas obras para pagar
a dívida dos meus pecados.

10.O Senhor Jesus pode nos salvar dos nossos pecados e nos
manter seguros.
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Prova 6

Prova 7

AQUILO QUE OS NOSSOS PAIS
ACREDITARAM

O FILHO DE DEUS

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.É mais importante obedecer a Deus do que manter os costumes
e tradições de nossas famílias or avôs.

Escreva V para as frases que você achar corretas e F para aquelas que você achar
incorretas
1.Algumas pessoas pensavam que Jesus era João Batista
ressuscitado dos mortos.
2.Os discípulos entenderam o tempo todo que Jesus tinha que
morrer.

2.Moíses comandou “Honre seu pai e sua mãe
3.Nós fazemos o que está em nosso coração.
4.O Senhor curou a filha de uma mulher que não era judia.

3.No capítuo 9 o Senhor Jesus ensinou duas vezes que Ele iria
sofrer e morrer.
4.Deus falou a segunda vez neste Evangelho “Este é o meu Filho
amado’.

5.O Senhor curou os ouvidos e a língua de um homem que era
surdo e mudo.

5.Pedro, Tiago e João foram a montanha sem Jesus.

6.Os discípulos trouxeram comida para alimentar 4.000 pessoas.

6.O Filho de Deus existiu antes da criação do mundo.

7.O Senhor fez fogo cair do Céu como um sinal para os fariseus.

7.Jesus disse “Se você pode acreditar, todas as coisas são possíveis
para aquele que acredita”

8.O Senhor curou um homem cego na cidade sem tocar nele.
9.O Senhor ensinou os discípulos que Ele teria que sofrer e morrer,
mas depois de três dias Ele ressuscitaria.

8.Cristo pode morrer pelos nossos pecados porque Ele nunca
pecou.
9.Cristo morreu somente pelos pecados daqueles que O recebem.

10.A pessoa que acredita em Cristo não perde sua vida.
10.O fogo do Inferno se apagará.
Você conhece alguém que se beneficiaria com este curso? Mande o(s) seu(s)
nome(s) e endereço(s) e nós o eviaremos o curso.
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