
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO. 
Lição 15 – A pessoa de Jesus Cristo – Filho do Homem  
TESTE 15 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. Assinale a alternativa que contém textos bíblicos que falam do testemunho 
de dois discípulos de Jesus que ouviram, viram e tocaram nele. 

a. Jo.1.14; Rm.12.1,2. 
b. 2Pe.1.16-18; 1Jo.1.1-4. 
c. Cl.1.15-20; Ef.1.13,14 
d. 1Jo.1.1-4; Mt.1.21-23. 

 
2. Segundo 1Jo.4.2,3, somente o espírito que confessa que Jesus veio 

_______________ procede de Deus. O espírito que não confessa é o do(a) 
_____________. 

a. Invisivelmente; carne. 
b. Em espírito; mundo. 
c. Em carne; anticristo. 
d. Em glória; ateísmo. 

 
3. Quantos evangelhos registram genealogias? 

a. 1. 
b. 2. 
c. 3. 
d. 4. 

 
4. Sobre o nascimento de Jesus é correto dizer que: 

a. É um relato alegorizado. 
b. É um relato mítico. 
c. É um relato histórico. 
d. É um relato exagerado. 

 
5. Como o evangelho de Lucas se destaca dos demais, no que se refere á 

humanidade de Jesus? 
a. É o que registra mais detalhes sobre sua infância e seu crescimento. 
b. É o que registra menos detalhes, deixando de lado muitos fatos. 
c. É o que registra mais discursos sobre sua pessoa e obra. 
d. É o que registra mais dados geográficos do ministério de Jesus. 

 
6. Responda com suas palavras e com o auxílio de textos bíblicos: Jesus foi 

realmente tentado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



 
7. Qual das alternativas abaixo serve como argumento para defender a perfeita 

humanidade de Jesus? 
a. Ele andou sobre as águas e curou enfermos. 
b. Ele perdoou pecados e foi concebido pelo poder do Espírito Santo. 
c. Ele acalmou a tempestade e resuscitou dos mortos 
d. Ele sentiu cansaço e teve fome. 

 
8. A afirmação de que Jesus se fez homem constitui o cerne da doutrina da 

__________. 
a. Reencarnação 
b. Materialização 
c. Encarnação 
d. Aparição 

 
9. Jesus foi... 

a. Plenamente Deus e plenamente homem 
b. Plenamente Deus e parcialmente homem 
c. Parcialmente Deus e plenamente homem 
d. Parcialmente Deus e parcialmente homem 

 
10. Assinale a alternativa correta: 

a. Jesus ao encarnar deixou de lado a sua divindade. 
b. Já que pecar é humano e Jesus não pecou, ele não era humano de 

fato. 
c. A Pessoa de Jesus possuía todos os atributos da divindade, assim 

como todos os atributos da humanidade. 
d. Jesus tornou-se homem, após ser adotado pelo Pai, em seu batismo. 

 

ATIVIDADE DA SEMANA:  
1. Leia no site do SETEB a Declaração de Calcedônia. Procure pesquisar mais 

sobre este Concílio, seja na internet ou em livros sobre a história da Igreja. 
2. Ainda no site do SETEB, temos 3 posts (1 artigo dividido em 3 partes) sobre 

as duas naturezas da pessoa de Cristo.  
3. Pesquise outras referências bíblicas que não constam na lição e que apontem 

para a perfeita humanidade de Jesus. 
 
Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 

 

 

 



GABARITO: 

1. B 

2. C 

3. B 

4. C 

5. A 

6. Discursiva 

7. D 

8. C 

9. A 

10. C 


