
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO. 
Lição 14 – A pessoa de Jesus Cristo – Filho de Deus 
TESTE 14 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. Assinale a alternativa correta 
a. Somente depois da sua ressurreição é que Jesus foi reconhecido como 

Filho de Deus. 
b. Somente com a pregação da igreja em Atos é que temos declarada a 

divindade de Jesus. 
c. Os evangelistas reconheceram que Jesus é o Filho de Deus desde os 

primeiros relatos. 
d. A igreja reconheceu que Jesus é o Filho de Deus somente ao receber o 

dom do Espírito em Pentecostes. 
 

2. A lição nos apresenta 4 evidências que apontam para a filiação divina de 
Jesus. São elas: 

a. Seu nascimento, sua morte, sua aparência e seus ensinos. 
b. Seu nascimento, seus atributos, seus títulos e seus ensinos. 
c. Sua linguagem, seus gestos, seus títulos e sua morte. 
d. Sua força, seus atributos, sua aparência e seus títulos. 

 
3. Assinale a alternativa correta 

a. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. 
b. O Espírito Santo apossou-se de Jesus após o processo natural de 

fecundação no ventre de Maria. 
c. Jesus foi preenchido pelo Espírito Santo somente após seu nascimento. 
d. O anjo Gabriel implantou o embrião no ventre de Maria, que 

imediatamente foi agraciado com o Espírito Santo. 
 

4. Assinale a alternativa que incluem feitos que somente Deus poderia operar 
pelo seu poder e que foram realizados por Jesus. 

a. Perdoou pecados, pregou sermões, enfrentou os opositores. 
b. Curou enfermos, expulsou demônios, deu ordens a natureza. 
c. Pregou sermões, curou enfermos, deu ordens a natureza. 
d. Enfrentou opositores, ressuscitou mortos, pedoou pecados. 

 
5. O que quer dizer o título Cristo? 

a. Aquele que sofre 
b. Cordeiro  
c. Ungido  
d. Bem-aventurado 

 
6. Qual o título de Jesus foi o mais usado pela igreja primitiva?  

a. Messias 
b. Santo 
c. Mestre 



d. Senhor 
 

7. Qual foi o título mais utilizado pelo próprio Jesus para falar de si mesmo? 
a. Filho do Homem 
b. Messias 
c. Rabi 
d. Filho de Deus 

 
8. No evangelho de João, ao ensinar sobre sua identidade e missão, Jesus se 

vale de uma expressão do Antigo Testamento que identificava o próprio 
Deus. Que expressão é esta? 

a. “O Santo de Israel” 
b. “O Servo Sofredor” 
c. “Eu sou” 
d. “Alfa e ômega” 

 
9. Como você argumentaria biblicamente ao ser confrontado com a afirmação 

de que Jesus foi a primeira e mais poderosa criatura feita pelo único Deus? 
 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

10. Assinale a alternativa correta: 
a. Jesus, o Filho, era subordinado a Deus, o Pai. 
b. Jesus é da mesma essência do Pai, embora sejam pessoas distintas. 
c. Jesus era semelhante ao Pai, porém de essência diferente. 
d. Jesus tornou-se Deus, após ser adotado pelo Pai, em seu batismo. 

 

ATIVIDADE DA SEMANA:  
1. Procure destacar no evangelho de João todos os “Eu sou” ditos por Jesus. 
2. Com a ajuda de uma concordância ou dicionário, procure nas cartas do NT 

trechos que mostrem claramente que Jesus é Deus. 
3. Leia o artigo “Como Jesus pode ser Deus e homem?”, disponível no site do 

SETEB. 
 
Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 

 

 

 



GABARITO: 

1. C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. C 

6. D 

7. A 

8. C 

9. DISCURSIVA 

10. B 


