
GINCANA  
LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração” 
BLOCO 1             
CAPÍTULO 1 – “O que vai adiantar orar?” 

1. Qual foi a primeira atitude que o autor propôs quando sua filha 
Ashley perdeu as lentes de contato? 
a. Brigar com a filha 
b. Desesperar-se 
c. Chorar 
d. Orar 
e. Procurar 

2. Qual a pergunta da filha à proposição do pai? 
a. Por que está brigando comigo? 
b. Por que está desesperado? 
c. O que vai adiantar chorar? 
d. O que vai adiantar orar?  
e. O que vai adiantar procurar? 

3. Como o autor definiu a filha quando ela colocou em palavras os 
sentimentos que tinha quando uma oração sua não era respondida? 
a. Imatura 
b. Insegura 
c. Orgulhosa 
d. Maldosa 
e. Corajosa 

4. Qual o modo que nos referimos a oração que intensifica nossa 
descrença em relação a ela? 
a. Leviano 
b. Irresponsável 
c. Responsável 
d. Injusto 
e. Justo 

5. Qual um dos maiores problemas que enfrentamos quando 
começamos a orar? 
a. Concentração, foco 
b. Falta de concentração, distração 
c. Falta de palavras, vocabulário 
d. Falta de incentivo, acomodação 
e. Falta de tempo, fé 

6. De onde vem o desejo natural de orar e a nossa incapacidade de 
orar? 



a. Do Coração e da Queda 
b. Da Criação e do Coração 
c. Da Carne e do Coração  
d. Do Coração e da Carne 
e. Da Criação e da Queda 

7. Qual a tentativa que normalmente fazemos quando começamos a 
orar? 
a. De louvor 
b. De confissão 
c. De adoração 
d. De meditação  
e. De edificação 

8. Qual o local mais difícil do mundo para aprender a orar? 
a. A Igreja 
b.  A Sociedade 
c. A Família 
d. A Cidade 
e. O Bairro 

9. Qual o motivo pelo qual ficamos pouco à vontade para orar? 
a. Vivemos com sono 
b. Vivemos falando 
c. Vivemos andando 
d. Vivemos ocupados 
e. Vivemos na internet 

10.Qual a conclusão que o autor chegou ao final deste capítulo? 
a. Orar foi muito cansativo 
b. Orar foi difícil 
c. Orar foi enfadonho 
d. Orar não foi fácil 
e. Orar fez toda diferença  

 
 


