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CAPÍTULO 10– “Siga a Jesus e deixe para trás o ceticismo”
1. Qual das alternativas não se encontra entre os tipos de cura para o
ceticismo oferecidos por Cristo?
a. Cultive um espírito de arrependimento
b. Seja terno, mas cauteloso
c. Cultive um espírito de criança
d. Cultive um espírito de gratidão
e. Cultive um espírito de persistência
2. Quais os animais que Jesus utiliza para nos ensinar a sermos ternos,
porém cautelosos?
a. Pombas e cachorros
b. Pombas e serpentes
c. Gatos e serpentes
d. Bodes e ovelhas
e. Boi e cabra
3. O que define a vida de oração?
a. O pessimismo cauteloso
b. O domínio cauteloso
c. O otimismo desenfreado
d. O otimismo cauteloso
e. Nenhuma das alternativas está correta
4. O que Jesus traz as pessoas antes de curá-las?
a. Esperança
b. Amor
c. Amizade
d. Fé
e. Paz
5. Onde se origina a esperança?
a. No coração das pessoas
b. Na fé das pessoas
c. No coração de Deus
d. Na determinação em relação a vida
e. Na persistência de Deus
6. Quem contempla a vida por meio das lentes do salmo 23:
a. O espírito ingênuo de um adulto
b. O espírito ingênuo de uma criança

c. O espírito esperto de um adulto
d. O espírito esperto de uma criança
e. As alternativas a, b e c estão incorretas
7. Qual a melhor coisa para acabar com o ceticismo?
a. Um espírito de arrependimento
b. Um espírito de perdão
c. Um espírito de mansidão
d. Um espírito de paz
e. Um espírito de gratidão
8. Qual das alternativas não corresponde ao espírito de gratidão de
Paulo?
a. Sempre dou graças a Deus por vós (1Co 1.4)
b. Também não deixamos de agradecer a Deus (1Ts 2.13)
c. Apressa-te a vir antes do inverno (2Tm 4.21)
d. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós (2Ts 1.3)
e. Quanta gratidão podemos expressar a Deus por vós (1Ts 3.9)
9. Assinale a alternativa que não corresponde ao incentivo que Paulo
dá as igrejas acerca da oração?
a. Orai sem cessar
b. Sede gratos por todas as coisas
c. Perseverai na oração com ações de graças
d. Colocai pedidos diante de Deus por meio de oração e súplica com
ações de graças
e. Pedi e vos será dado
10. O que os puros de coração cultivam como um estilo de vida?
a. O arrependimento
b. O perdão
c. O dinamismo
d. O perfeccionismo
e. O egoísmo
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