
 Respostas dos Exercícios de Retenção e Reflexão   

  Lição 1 – O Alvo do Homem  

1- Conhecer a Deus.  
2- um  
3- relacionamento  
4- Espírito / Pensamento / Propósito / Corpo 5- Sua resposta.  
6- Sua resposta.  
7- União de Espírito – A entrada do ...  

União de pensamento – Aprender a pensar ...  
União de propósito – Descobrir o que Deus ...  
União de corpo – Dar o corpo a Deus para ... 8- 

Sua resposta.  

  Lição 2 – O Ponto de Partida  

1- Para amá-lo.  
2- Desobediência.  
3- homem / pecado / amor / mundo / morreu / ressuscitou / creio, entrego 4- abandonará / condenado / 

morar 5- Sua resposta.  

  Lição 3 – Batismo  

1- Porque a criança não pode crer.  
2- Morte. / Ressureição.  
3- Não, o Espírito entra quando cremos.  
4- Sim.  
5- A aliança.  
6- Sua resposta.  

  Lição 4 – Meditação  

1- Espírito / Pensamento / Propósito / Corpo 2- 

Através de seu filho Jesus e sua Palavra.  
3- Oriental = Esvaziar a mente / Bíblica = Encher a mente.  
4- É preciso ter o Espírito Santo para iluminar as coisas espirituais.  
5- Porque estão se conformando com o mundo e não renovam suas mentes com a Palavra de Deus, 

ficando assim fora de sua vontade.  
6- Enchendo-se da Palavra de Deus.  
7- Meditando, decorando e vivendo.  
8- Entender / Memorizar / Tirar a lição / Tomar uma decisão / Compartilhar com Deus 9- Suas 

respostas.  

  Lição 5.1 Consciência da Presença de Deus  

  Todos os exercícios desta lição são respostas pessoais.  

  Lição 5.2  Oração  

1- Crer em Jesus Cristo e entregar sua vida para Ele.  
2- Sua resposta.  
3- As orações.  
4- Em todos os momentos, sem cessar.  
5- Todas as coisas.  
6- a) Para confessar.  

b) Pedir perdão.  
c) Pedir primeiro sabedoria.  
d) Pedir com fé.  
e) Meditar.  
f) Pedir em nome de Jesus.  



g) Pedir pelos outros.  
h) Não pedir para gastar em si mesmo.  
i) Agradecer tudo.  

7- Meditação na Palavra de Deus.  
8- Reconhecer que tudo é por mérito de Jesus Cristo e não nós.  
9- Para que a Palavra se propague.  

Pelos que pregam a Palavra para que sejam livres.  
Pelos que nos perseguem.  
Para que não caiamos em tentação.  
Para que o amor da igreja aumente.  

  Lição 6 – Amor  

Todos os exercícios desta lição são respostas pessoais.   

  Lição 7.1 – As Oito Qualidades do Caráter de Cristo  

1- Que conheçamos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus 

Cristo por Ele enviado  
2- *Deus criou o homem para amá-lo *O pecado nos separa de Deus.  

*O Amor de Deus é persistente.  
*Deus veio à terra em forma de Jesus para reunir o homem a si mesmo.  
*Jesus Cristo morreu para pagar a dívida do homem.  
*Jesus destruiu a morte quando ressuscitou dentre os mortos.  
*Sou unido a Deus e recebo o seu Espírito para morar em mim quando eu creio que Cristo é Deus e 

que ele morreu por mim e entrego minha vida para obedecê-lo. 3- Consciência da presença de Deus / 
Meditação / Oração 4- Que nos tornemos iguais a Jesus.  
5- a) Humilde de espírito.  

b) Choro (contrição).  
c) Manso.  
d) Fome e sede de justiça.  
e) Misericórdia.  
f) Limpo (puro) de coração.  
g) Pacificador.  
h) Perseguido por causa de Jesus.  

  Lição 7.2 –  O Templo de Deus na Terra  

1- De corpo e alma.  
2- Para amadurecermos espiritualmente.  
3- Tem que ser para o meu bem / Não pode me escravizar 4- O Senhor.  
5- Ele continua em nós e se entristece.  
6- Porque são contra o próprio corpo.  
7- No corpo do cristão.  
8- Porque destrói o meu corpo que é templo do Espírito Santo.  
9- Porque fomos comprados por Jesus e assim pertencemos a Ele.  
  
        Lição 8 –  A Igreja 

1- Doutrina dos apóstolos / Comunhão / Partir do pão / Oração 

2- Através da meditação na palavra de Deus. 

3- Através da comunhão e do amor. 

4- Doutrina dos apóstolos = Os ensinamentos ... 

Comunhão = Amar, exortar, incentivar ... 

Partir do pão = Fazer refeições juntos. 

Oração = Conversar com Deus. 

5- Crescimento da igreja. 

6- O reino de Deus crescerá. 

7- Suas respostas. 


