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A M O R  E  A C E I T A Ç Ã O  P R Ó P R I A  

E X A M E  1 ,  N O T A _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nome _______________________________ 
Classe ________________ 
Data ____/____/____ 

MARQUE V OU F  (2 pontos cada) 

Instruções:  Ponha ___V___ se a resposta for verdadeira. 

       Ponha ___F___ se a resposta for falsa. 

1. _____ Deus ama apenas aqueles que são cristãos. 

2. _____ Deus nunca disciplina (pune) os cristãos. 

3. _____ A lei de Deus diz para amar o nosso próximo e os nossos inimigos. 

4. _____ Se você não aceita a si mesmo, você não vai ser capaz de amar os outros com o amor 
que  Deus lhe dá. 

5. _____ Deus planejou como cada pessoa deveria parecer. 

6. _____ Deus é a pessoa mais importante a amar. 

7. _____ A pessoa deve agradecer a Deus pela mãe e pelo pai que tem. 

8. _____ Os dois maiores mandamentos na Bíblia falam de sexo. 

9. _____ Em 1 Coríntios 13.4 fala que o amor não é importante. 

10._____ Se você aceita a si mesmo, isto significa que você gosta do jeito com que Deus fez você. 

11. _____ Deus quer que você se compare com os outros para que veja se é melhor do que eles. 

12. _____ Deus odeia as pessoas que O odeiam. 

13. _____ Deus diz que a maneira como a pessoa aparenta exteriormente é mais importante do 
que a beleza interior. 

14. _____ Se você quer aceitar-se a si mesmo e ter uma auto-imagem positiva, você tem que ser 
grato pelos pais que tem. 

15. _____ Aceitar a si mesmo significa que você gosta de si mesmo. 

16. _____ Deus quer que você aceite as coisas na sua vida que você não pode mudar. 

17. _____ Quando uma pessoa não aceita a si mesma, ela na verdade está dizendo que não gosta 
do modo com que Deus a fez. 

18. _____ É mais importante ter fé do que mostrar amor pelos outros. 
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ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA (2 pontos cada) 

INSTRUÇÕES:  Escolha a resposta correta e ponha a letra da resposta na linha em branco 
na frente da questão. 

1. ______ Quais destas três coisas é a mais importante? 

 A.  Ter fé 

 B.  Obedecer a Deus 

 C.  Demonstrar amor 

2. ______ A Bíblia diz que não é para amarmos  

 A.  Os pecadores 

 B.  O dinheiro 

 C.  Aqueles que odeiam os cristãos 

3. ______ Qual das seguintes coisas dificulta uma pessoa a aceitar-se a si mesma? 

 A.  Comparar-se com os outros. 

 B.  Ter pais divorciados. 

   C.  Ter nascido numa favela. 

QUESTÕES DE RESPOSTA RÁPIDA 

1.  Escreva três resultados de aceitar-se a si mesmo. (9 pontos, 3 pontos cada) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    
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2.   Como você pode aceitar-se a si mesmo? Escreva três passos. (9 pontos, 3 pontos cada) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

3.  Escreva 8 das características do amor (palavras usadas para explicar o amor)  
de 1 Coríntios 13.4-8. (16 pontos, 2 pontos cada) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    

4.   Escreva os versículos a memorizar abaixo. (14 pontos) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Data da última revisão:  11-2022 

4 

5.   Lucas 6.27-37 descreve coisas que nós podemos fazer para demonstrar amor.  
Escreva cinco coisas colocadas em Lucas 6.27-37. (10 pontos, 2 pontos cada)  

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 5.    
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