
 Nome  Amadurecendo Através do Fracasso  
 Data  Exame 1 
 Classe  ______ Nota 
Marque Verdadeiro ou Falso (1 ponto cada) 
Instruções:    Ponha um       X      se a resposta for verdadeira. 

Ponha um       O       se a resposta for falsa. 
1. _______A pessoa sempre peca quando fracassa. 
2. _______Deus se irrita com você toda vez que você fracassa. 
3. _______Deus tem prometido perdoar-lhe se você lhe pedir perdão com sinceridade. 
4. _______Se eu falhar, eu não devo jamais admitir que fracassei. 
5. _______Cristãos de sucesso jamais falham em nada. 
6. _______Quando peço a Deus para que me perdoe do meu pecado, eu devo tomar a decisão 

de não cometer mais esse pecado. 
7. _______Eu devo sempre tentar encontrar a causa dos meus fracassos. 
8. _______Fumar é uma raiz do problema. 
9. _______A causa profunda de todos os meus problemas é o fazer as coisas do meu jeito ao 

invés de fazer do jeito de Deus. 
10. ______Insegurança é um resultado comum de colocar os meus valores em coisas 

materiais. 
11. ______A pessoa que critica muito geralmente tem uma raiz de problema de amargura. 
12. ______Quando eu pedir a alguma pessoa para me perdoar, eu devo sempre começar 

dizendo: “Se eu errei em alguma coisa, por favor me perdoe.” 
13. ______Eu não devo perdoar uma pessoa a não ser que ela me devolva o que ela me 

roubou. 
14. ______A melhor forma de se pedir perdão é escrever uma carta pedindo que a pessoa lhe 

perdoe.  
15. ______Se você continua a fracassar, isto demonstra que você não está tendo 

absolutamente nenhum crescimento nessa área de sua vida. 
16. ______Cristãos nunca se aborrecem. 
17. ______É sempre da vontade de Deus que eu perdoe a pessoa que tem me ofendido, 

mesmo que ela não reconheça isto. 
18. ______A melhor forma de se livrar de um problema é pedir a Deus que o retire e então 

esquecer isso. 
19. ______Muitas vezes as pessoas se aborrecem porque elas não estão dando o melhor de si 

em tudo o que fazem. 
20. ______Se eu tenho um mágoa com alguém, eu devo pedir perdão a essa pessoa mesmo 

que eu saiba que não fui eu quem errou. 
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Escolha a Alternativa Correta  (2 pontos cada) 

Instruções: Escolha a alternativa correta e ponha a letra da alternativa no espaço em branco.  

1. Quando eu fracasso, geralmente Deus responde com 
a. ira. 
b. tristeza. 
c. alegria. 

2. Quando eu fracasso, eu devo agir desta forma com o meu problema: 
a. Esquecer isso rapidamente. 
b. Fugir disto por um certo tempo. 
c. Encontrar a causa do problema. 

3. Quando eu peço perdão a alguém eu devo dizer 
a. “Eu errei, você me perdoa?” 
b. “Eu errei, mas você também errou.” 
c. “Me desculpe.” 
d. “Se eu errei, por favor me perdoe.” 

4. Quando eu fracasso, isto é 
a. sempre minha culpa. 
b. sempre culpa de qualquer outra pessoa. 
c. nunca minha culpa. 

5. Quando eu fracasso, eu 
a. nunca peco. 
b. às vezes peco. 
c. sempre peco. 

Questões Discursivas 
1. Escreva os versículos por memorizar abaixo. (14 pontos) 
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2. Quais são as três raízes dos problemas de todos os seus problemas?  

(6 pontos, cada parte 2 pontos) 

1.   

2.   

3.   

3. Qual é a causa principal de todos os meus problemas? (4 pontos) 

  

  

4. Dê um exemplo do que aconteceu quando nesta semana você pediu perdão a uma 
pessoa. 

A. O que você disse quando pediu para essa pessoa lhe perdoar? (5 pontos) 

  

  

  

B. Como a pessoa respondeu? (5 pontos)  

  

  

C. Como você se sentiu após ser perdoado? (5 pontos) 
  

  

  

D. O que você aprendeu com essa experiência? (3 pontos) 

1.   

  

2.   

  

3.   
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5. Como se pode vencer o aborrecimento? (6 pontos, cada parte 1 ponto) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

6. Estudo de Caso 

Débora se tornou cristã há quatro meses atrás. Ela sente culpa porque ela roubou  
R$ 100,00 da sua amiga antes de se tornar cristã. 

A. O que Débora deve fazer? (5 pontos)   

  

  

  

B. O que Débora deve dizer à sua amiga? Escreva abaixo literalmente as palavras 
que ela deveria dizer à sua amiga. (5 pontos) 

  

  

  

7. A. Dê um exemplo de um fracasso em sua vida. (4 pontos) 

  

  

  

B. Que passos você está dando para crescer e não mais fracassar nessa mesma área? 
(8 pontos, cada parte 2 pontos) 

1.   

2.   

3.   

4.   


	Questões Discursivas

