
                                              

                                                                                 
 
1) O que se torna o melhor material que devo usar, na Capelania? 
2) Segundo a Bíblia, em I Coríntios 13: 13, o que DEVE me impulsionar, me 
motivar para trabalhar na Capelania? 
3) Durante uma visita, o que eu nunca devo prometer? (item 1 e ítem 8.1). 
4) No material anotado como” COMPLEMENTO”, o que foi dito sobre dor e 
sofrimento? 
5) Do que todo o Capelão cristão precisa, necessita, para ser bem-sucedido 
em suas funções? 
6) Quais os requisitos necessários, para exercer a Capelania? (ítem 6). 
7) Em Lucas 10:30 a 35, J.C. narra uma parábola. Qual é esta 
parábola e quem ou o que eram os homens (na ordem), que 
passaram pelo homem ferido? 
8) Na nossa Capelania, há uma Palavra dada pelo Espírito Santo, a qual se 
encontra em Atos 18: 9 e 10. O que diz neste texto? 
9) O que está escrito em Mateus 1: 23? 
10) No item 8:” A importância do exercício da Capelania Hospitalar e 
Residencial”, o que nos é recomendado? 
11) No item 8 ainda, foi escrito: “O Senhor cura e chega a lugares dentro da 
alma/espírito humano onde..., ...? Qual é este complemento? 
12) Em João 9: 1 a 3 lemos e discutimos sobre o ministério de Jesus Cristo, 

curando um cego de nascença, Qual foi a pergunta dos discípulos a Jesus? 

13) No item 8.3.1 narra a prática/atitudes da visitação aos enfermos. Cite 

DEZ delas. 

14) No ensino sobre “Doença” (8.2.1), citamos várias coisas sobre a ação do 

pecado. Identifique TRÊS delas. 

15) O que, além do ser humano, foi atingido pelo pecado? (Rom. 8:19 a 23). 

16) No ítem 8.2.1 falamos sobre doenças psicossomáticas/afetivas. O que 

elas geram ou podem provocar? 

17) Em João 5: 1 a 14, aconteceu a cura do paralítico junto ao poço de 

Betesda, que estava assim, havia 38 anos. O que Jesus Cristo disse a este 

homem, quando o encontrou dias mais tarde? 

18) Cite, NA ORDEM, as QUATRO LEIS ESPIRITUAIS. 

19) No item 8.2.4, tem como título:” Como a cura pode ser estabelecida”. 

Relate as três maneiras/formas pelas quais a cura se estabelece. 

20) Em Mateus 25: 34 a 40, o que Jesus Cristo afirmou de forma enfática? 
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