LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS - O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL
SUGESTÕES PARA PERGUNTAS E RESPOSTAS
Abaixo estão sugestões de perguntas e respostas para ajudar em um tempo de revisão com as crianças. Houve muita
informação nas lições, logo sintam-se livres para dar dicas às crianças e ajudá-las a se lembrarem. O objetivo não é
“testá-los”, mas encorajá-los e inspirá-los. Podemos repetir alguns trechos das lições para ajudar.
Lição 1 - Martinho Lutero
LEITURA BÍBLICA: Romanos 1:17; 2Timóteo 1:7-14; 2:9-10, 15.
OBJETIVO: Ver o chamamento de Deus para Martinho Lutero, para se posicionar pela verdade e revelar a luz na Palavra de
Deus a respeito da verdade da justificação pela fé.
1. PREENCHA A LACUNA. Na época de Martinho Lutero, o que a Igreja Católica estava vendendo que as pessoas
deviam comprar para o perdão de pecados? __________________________________
2. PREENCHA A LACUNA. Isaías 40:8: Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a
____________________________________________________________permanece eternamente.
3. MÚLTIPLA ESCOLHA. O que significa a Reforma Protestante?
a. Época em que os cristãos tentaram mudar a Igreja Católica porque criam que havia ensinamentos errados e
corruptos.
b. Época em que os filhos de Israel deixaram o Egito.
c. Período em que as pessoas protestavam contra os impostos.
4. VERDADEIRO OU FALSO. Martinho Lutero quase foi atingido por um raio, e foi jogado ao chão.
( ) VERDADEIRO ( )FALSO
5. MÚLTIPLA ESCOLHA. Martinho Lutero prometeu que se tornaria um _____________ se fosse salvo dos trovões.
a. ( ) Advogado
b. ( ) Monge
c. ( ) Médico
6. Para qual língua Martinho Lutero traduziu a Bíblia? ______________________________________________.
7. Por que estamos aprendendo sobre pessoas que não estão na Bíblia?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS - O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL

SUGESTÕES DE RESPOSTAS
Lição 1 - Martinho Lutero
LEITURA BÍBLICA: Romanos 1:17; 2Timóteo 1:7-14; 2:9-10, 15.
OBJETIVO: Ver o chamamento de Deus para Martinho Lutero, para se posicionar pela verdade e revelar a luz na
Palavra de Deus a respeito da verdade da justificação pela fé.
1. PREENCHA A LACUNA. Na época de Martinho Lutero, o que a Igreja Católica estava vendendo que as pessoas
deviam comprar para o perdão de pecados? (Indulgências)
2. PREENCHA A LACUNA. Isaías 40:8: Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a ______________________ (palavra
do nosso Deus) permanece eternamente.

3. MÚLTIPLA ESCOLHA. O que significa a Reforma Protestante?
a. Época em que os cristãos tentaram mudar a Igreja Católica porque criam que havia ensinamentos
errados e corruptos. (RESPOSTA CORRETA)
b. Época em que os filhos de Israel deixaram o Egito. (NÃO! Aquilo foi o Êxodo.)
c. Período em que as pessoas protestavam contra os impostos. (NÃO!)
4. VERDADEIRO OU FALSO. Martinho Lutero quase foi atingido por um raio, e foi jogado ao chão.
(VERDADEIRO)
5. MÚLTIPLA ESCOLHA. Martinho Lutero prometeu que se tornaria um ________ se fosse salvo dos trovões.
a. Advogado
b. Monge (RESPOSTA CORRETA)
c. Médico
6. Para qual língua Martinho Lutero traduziu a Bíblia? (ALEMÃO)
7. Por que estamos aprendendo sobre pessoas que não estão na Bíblia? (Qualquer resposta parecida com as
seguintes está boa. Eles amaram o Senhor Jesus, leram e estudaram Sua Palavra e levaram adiante o
propósito de Deus. Eles também nos ajudam a amar o Senhor. Podemos aprender com a maneira que eles
viveram.)

