
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO 
Lição 22 – A obra do Espírito Santo – Justificação e Adoção 
TESTE 22 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. O texto de Romanos 3.21-26 descreve que porção da obra da salvação 
realizada por Jesus Cristo? 

a. Regeneração 
b. Adoção 
c. Justificação 
d. Santificação 

 
2. Complete a frase abaixo, de acordo com o texto da lição: 

A obra da _____________ consiste da declaração da nossa inocência perante 

Deus. Trata-se, portanto, de uma declaração __________ e ___________ de 

absolvição da culpa do pecado de tal forma que não estamos mais sujeitos à 

__________ de Deus. 

 

3. De acordo com o texto de 2 Coríntios 5.19-21, há duas coisas necessárias 

para a obra da justificação do pecador, a saber: 

a. A transferência dos pecados do pecador a Cristo e a transferência da 

justiça de Cristo ao pecador. 

b. A transferência dos pecados de Cristo ao pecador e a transferência da 

justiça do pecador a Cristo. 

c. A transferência tanto dos pecados como da justiça do pecador a Cristo. 

d. A transferência tanto dos pecados como da justiça de Cristo ao 

pecador. 

 
4. Por ser uma declaração de inocência baseada na justiça perfeita de Jesus 

Cristo, a justificação do pecador é: 
a. Revogável 
b. Irrevogável 
c. Questionável 
d. Impossível 

 
5. Leia atentamente o texto de Romanos 4.1-8. Que contraste o apóstolo Paulo 

faz entre o salário devido ao trabalhador e a salvação daquele que confia no 
Senhor e é justificado? O que isso nos ensina sobre a gratuidade da 
salvação? 



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. De acordo com os textos de 1 Timóteo 1.15 e 1 João 1.5 – 2.2, o pecador 
precisa arrepender-se dos seus pecados e pedir perdão ao Senhor: 

a. Nunca. 
b. Somente após o apelo do pregador. 
c. Apenas no início da sua conversão. 
d. Ao longo de toda a sua vida. 

 
 

7. Examine o texto de Romanos 8.1-4, leia as afirmações abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

i. A justificação do pecador consiste daquilo que o Filho de Deus 
fez em seu lugar uma vez por todas por meio da sua morte e 
ressurreição, livrando-o da condenação do pecado. 

ii. A justificação do pecador resulta naquilo que o Espírito Santo 
fará em sua vida ao longo da sua vida, livrando-o da corrupção 
do pecado. 

a. Apenas i está correta 
b. Apenas ii está correta 
c. Ambas estão erradas 
d. Ambas estão corretas 

 
8. O texto de Romanos 8.15-17 nos ensina que o sinal inconfundível de que 

somos filhos de Deus é a: 
a. Saúde física 
b. Prosperidade material 
c. Habitação do Espírito Santo 
d. Realização profissional 

 
ATIVIDADE DA SEMANA:  

1. Leia no site do SETEB um dos artigos referentes a esta lição.  
2. Com a ajuda de uma chave bíblica ou concordância, consulte todos os textos 

do Novo Testamento onde ocorrem os termos justificação e adoção. 
3. Medite ao longo da semana nos seguintes textos: Rm 3.21-28; 5.1-5; 8.1-

4,15-17; 2Co 5.19-21. 
 

Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 



 

GABARITO: 

1. C 

2. Justificação; objetiva; definitiva; condenação. 

3. A 

4. B 

5. Discursiva 

6. D 

7. A 


