
LIVRO 3 – JESUS CRISTO E O ESPÍRITO SANTO. 
Lição 19 – A vida e a obra de Jesus Cristo – Exaltação 
TESTE 19 
 
Nome: ____________________________________________ 
 

1. Complete a frase abaixo, de acordo com o texto da lição: 
A ressurreição de Jesus representa sua vitória sobre ____________, 
_____________, ______________ e ______________. 

 
2. O que os textos de 1Co.15.1-8, 1Jo.1.1-4 e 2Pe.1.16 nos mostram? 

a. Que a ressurreição de Jesus foi incompreensível. 
b. Que havia dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. 
c. Que a ressurreição de Jesus foi um fato atestado por testemunhas 

oculares. 
d. Que a ressurreição de Jesus foi de uma beleza nunca antes vista. 

 
3. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta 

i. Se Cristo não tivesse ressuscitado não teríamos como saber se o 
preço pago pela salvação foi suficiente 

ii. A ressurreição física de Jesus nos ensina que Deus ainda tem 
planos para este mundo. 

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

 
4. A ascensão de Jesus não indica apenas um retorno para o Pai, mas 

também... 
a. Seu poder de levitar. 
b. Sua exaltação pública. 
c. Seu amor pela humanidade. 
d. Sua capacidade de surpreender. 

 
5. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta 

i. A ascensão de Jesus significa que Ele continua subordinado ao 
Pai, pois não se assentou no trono, mas está apenas à direita de 
Deus Pai. 

ii. A ascensão de Cristo sinaliza a inauguração da comunhão 
restaurada entre Deus e os homens. 

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

 
6. A posição de Jesus à direita do Pai significa... 

a. Que Ele governa com igual autoridade à do Pai. 
b. Que Ele está nos representando continuamente na presença de Deus. 



c. Um lugar muito admirado e agradável na esfera celestial. 
d. Alternativas a e b. 
e. Alternativas a e c 

 
7. O que o texto de Fp. 2.9-11 ensina sobre o que ocorrerá na segunda vinda 

de Cristo? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
8. Que texto citado na lição nos ensina que nos ensina que Jesus é o único 

digno de receber toda honra porque só Ele conduz a história rumo ao seu 
propósito final? 

a. Ap.5.6-14  
b. Jo.14.2,3 
c. Rm.8.34 
d. At.2.32-36 

 
9. Complete as frases abaixo com suas palavras, considerando o exposto na 

pergunta 7 da lição: 
a. A ressurreição de Jesus representa __________________________ 

________________________________________________________
_______________________________________________________ 

b. A ascensão de Jesus revela que Ele ___________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

c. Sua sessão à destra de Deus demonstra que Ele _________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________ 

d. A promessa de sua volta indica que ___________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
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: 1Co.15; At.1.1-11; Fp.2.5-

11; Ef.1; Ap.1, 4, 5, 19-22; 
3. Leia os relatos sobre a ressurreição nos 4 evangelhos e procure descobrir as 

ênfases de cada um deles. 
  

Assinatura:_________________________________________   
 
Data ________ 
 
Bíblia utilizada    _________________________________________ 

 



GABARITO: 

1. A morte, o mundo, o pecado e satanás. 

2. C 

3. D 

4. B 

5. B 

6. D 

7. Discursiva 

8. A  

9. Discursiva 


