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FEDERAÇÃO EspíRITA BRASILEIRÁ

CAMPANHA DE ESTUDO SISTEMATIZADO

DA DOUTRINA EspíRITA

ANEXO 01
PROGRAMA: IV
ROTEIRO N° 01

MEÇA SEUS CONHECIMENTOS

Revisão da 1a Unidade (Existência de Deus) do Programa 11
(Princípios Básicos da Doutrina Espírita)

Assinale apenas uma alternativa em cada questão.

01. A idéia da existência de Deus é:

a) ( ) Inerente ao ser humano, independente do seu estado evolutivo.

b) ( ) Inerente, somente, ao homem civilizado.
c) ( ) Inerente, apenas, aos religiosos de todos os tempos.
d) ( ) Inerente ao homem, após o advento do Espiritismo.

02. Se Deus é "a Inteligência Suprema, causa primária de todas as coisas" (O Livro dos
Espíritos, pergunta n? 1), isso significa que:

a) ( ) Tudo o que existe no Universo origina-se em Deus.
b) ( ) Deus preexiste à criação de todas as coisas.
c) ( ) Deus é Criador e Pai de tudo que existe.
d) ( ) Todas as respostas estão corretas.

03. A idéia de Deus como Pai foi-nos transmitida:

a) Por Moisés.
b) Por Jesus.
c) Pelos Apóstolos.

04. A crença na existência de Deus é:

a) ( O único princípio do Espiritismo.
b) ( Um dos princípios do Espiritismo de estudo secundário.
c) ( Um dos princípios básicos da Doutrina •.Espírita.

. d) ( Todas as alternativas estão erradas.
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05. A evolução da idéia de Deus ao longo da história humana revela que:

a) ( ) Está em função do livre-arbítrio humano.
b) ( ) É relativa ao grau de evolução dos povos e dos seus legisladores.

c) ( ) Ela acompanhou o progresso da ciência.

!. d) ( ) As diversas seitas e/ou cultos religiosos melhor compreendem Deus.

·1 06. Para a Doutrina Espírita, Deus é

I
li

a) (
b) (

c) (

d) (

) Uma abstração metafísica.
) Ideal distante e inatingível.

) Antropomórfico.

) Uma realidade ativa, viva, sensível e consciente.

07. Com relação aos Seus atributos, Deus é:

a) Eterno, imaterial e soberanamente bom.
b) Eterno, rnutável, imaterial e soberanamente bom.

c) Eterno, imutável, imaterial, único e soberanamente bom.

d) Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom.

08. "A vontade de Deus é soberana e prevalecem sempre os seus desígnios sábios e jus-
tos". Esta frase reveia o seguinte atributo divino:

a) ) Imaterialidade.
b) ) Imutabilidade.

c) ) Onipotência.

d) ) Unicidade.

09. Providência divina é:

a) ( ) A solicitude de Deus para com as criaturas humanas.

b) ( ) A solicitude de Deus para com as suas criaturas.

c) ( ) A solicitude de Deus para com todas as criaturas imperfeitas.

d) ( ) A solicitude de Deus para com todas as .criaturas que se submetem à sua
vontade.


