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KÉRYX ESTUDOS BÍBLICOS E TEOLÓGICOS  

Seminário Teológico 
Prof. Herbert A. Pereira 

TESTE DE CONHECIMENTOS 02 

Nome do Aluno: Nota: 

� Os testes abaixo foram baseados no conteúdo das apostilas 01 
(PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS) e 02 (TEOLOGIA SISTEMÁTICA – 
PARTE I [TEOLOGIA]). 

1. Quem é o “Anjo do Senhor” mencionado no Antigo Testamento e no que ele se diferencia dos 
demais anjos citados na Bíblia? 

2. Por que os judeus deixaram de pronunciar o nome de Deus? E com o passar do tempo o que essa 
atitude resultou? 

3. Em João 11:35 lemos o seguinte: “Jesus chorou”. Essa expressão seria uma forma de 
antropopatismo? Por quê? 

4. A realização de uma pesquisa teológica sobre um determinado assunto pode ser facilitada se o 
pesquisador conhecer alguns _____________________ que estão relacionados ao assunto em questão. 

5. Nos versículos abaixo assinale (T) para Teofania, (E) para Epifania, (M) para Antropomorfismo e 
(P) para Antropopatismo: 

(___) “Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.” (Gênesis 6:8) 

(___) “E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção.” 
(Efésios 4:30) 

(___) “Pai, glorifica o teu nome. Veio, então, do céu esta voz: Já o tenho glorificado, e outra vez o 
glorificarei. (João 12:28) 

(___) “E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, 
tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus.” (Êxodo 31:18) 

(___) “Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração.” 
(Gênesis 6:6) 

(___) “No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e 
as orlas do seu manto enchiam o templo.” (Isaías 6:1) 

6. Qual é a diferença entre a vontade absoluta e a vontade permissiva de Deus? Cite dois exemplos. 

7. Explique o conceito de trindade. 

8. Relate (de forma bem resumida) as quatro implicações da imanência divina. 

9. Relate (de forma bem resumida) as quatro implicações da transcendência divina. 

10. Qual é a importância de uma compreensão equilibrada quando estudamos sobre a imanência e a 
transcendência de Deus? 


