
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO. 
Lição 18 – A vida e a obra de Jesus Cristo – Expiação 
TESTE 18 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. Complete a frase abaixo, de acordo com o texto da lição: 
A cruz é uma declaração da ______________ do _____________ humano, 
da ________________ da ___________ de Deus e da _____________ do 
seu _____________. 

 
2. Assinale a alternativa correta: 

a. Deus não poderia deixar o pecado impune, senão Ele violaria sua 
própria justiça. 

b. Deus não poderia deixar o homem livre, senão Ele violaria sua 
soberania. 

c. Deus poderia deixar de punir o pecado, pois Ele é amor. 
d. Deus poderia deixar o homem livre sem que isso violasse seu amor. 

 
3. Ao longo da história, Deus ensinou claramente que qualquer ofensa contra 

Ele deveria ser paga com a própria vida. Por isso, a morte de Jesus na cruz 
foi um verdadeiro... 

a. Assassinato 
b. Acaso 
c. Sacrifício 
d. Teatro  

 
4. O que representava a imposição de mãos na oferta de sacrifícios em Israel? 

a. Apenas um gesto simpático 
b. Que o ofertante estava com pena do animal 
c. Uma indicação do tipo de morte que sofreria 
d. A transferência da culpa e da punição para o sacrifício 

 
5. Levando em conta a questão anterior, como podemos entender a morte de 

Jesus em nosso lugar? 
a. Como um sacrifício substitutivo 
b. Como um ofertante relutante 
c. Como uma tragédia anunciada 
d. Como uma trama invisível 

 
6. Qual a diferença entre os sacrifícios do Antigo Testamento e o sacrifício de 

Cristo? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

 



7. Assinale a alternativa que contém as 4 expressões relacionadas à obra de 
Cristo na cruz. 

a. Explicação, propiciação, revisão e reconciliação. 
b. Expiação, propiciação, redenção e reconciliação. 
c. Expiação, proposição, remissão e recondução 
d. Explicação, proposição, redenção, recondução. 

 
8. Complete a coluna da direita com as palavras que são a resposta correta da 

questão 7.  
 

Ele satisfez a ira de Deus contra o 
pecado 

 

Ele eliminou a distância que havia 
entre nós e Deus  

 

Ele nos resgatou do domínio do 
pecado e do reino de Satanás 

 

Ele removeu a culpa do nosso pecado 
ao assumi-la na cruz 

 

 

9. Jesus veio morrer especifica e eficazmente... 
a. Por todos os homens, independentemente de religião. 
b. Somente pelos israelitas. 
c. Por aqueles que creem em seu nome como Senhor e Salvador 
d. Pelos evangélicos protestantes. 

 

ATIVIDADE DA SEMANA:  
1. Leia no site do SETEB um dos artigos referentes a esta lição.  
2. Medite ao longo da semana nos seguintes textos: Jo.10.25-30; Jo.6.39, 44, 

65-66; Jo.3.5-8; Jo.15.6; Hb.7.27; Hb.9.11-14, 24-28, Is.52.13-53.12. 
3. Com a ajuda de uma chave bíblica ou a função localizar em arquivo digital, 

procure no NT as ocorrências das palavras expiação, propiciação, redenção e 
reconciliação. 
  

Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

GABARITO: 

1. Seriedade, pecado, perfeição, justiça, extensão, amor. 

2. A 

3. C 

4. D 

5. A 

6. Discursiva 

7. B 

8. Propiciação, reconciliação, redenção, expiação 

9. C 


