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BLOCO 11 
CAPÍTULO 11– “Procure desenvolver a capacidade de ver a presença de 
Jesus” 

1. Segundo o autor, qual a tendência do nosso coração? 
a. Buscar a presença de Jesus 
b. Buscar defeitos no cristianismo 
c. Buscar paz na oração 
d. Buscar a comunicação 
e. Buscar a persistência 

2. O que precisamos desenvolver para curar o ceticismo? 
a. A capacidade de passar mais tempo com a família 
b. A capacidade de se comunicar  
c. A capacidade de ouvir 
d. A capacidade de ver a presença de Jesus 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

3. Se tivéssemos um álbum de fotos da vida de Jesus, entre que pessoas 
o veríamos? 
a. Entre as pessimistas e egoístas 
b. Entre as cultas e importantes 
c. Entre as simples e humildes 
d. Entre as maldosas e mentirosas 
e. Entre as ricas e pecadoras 

4. Jesus usou o seu poder para quê? 
a. Para demonstrar amor 
b. Para demonstrar o seu poder 
c. Para demonstrar fé 
d. Para demonstrar segurança 
e. Para demonstrar que ele é Deus 

5. Quando procuramos por Jesus onde vamos encontrá-lo?  
a. No coração das pessoas 
b. Na fé das pessoas  
c. No coração de Deus  
d. Nas situações mais simples 
e. Na persistência de Deus 

6. Com que olhos precisamos ver o corpo de Cristo?  
a. Com os olhos do perdão 
b. Com os olhos da misericórdia 



c. Com os olhos da providência divina  
d. Com os olhos do amor  
e. Com os olhos da graça 

7. Com o quê Paulo se regozija? 
a. Com a influência de Cristo na vida dos outros 
b. Com a influência dos irmãos na vida da igreja 
c. Com a influência da família na vida da igreja 
d. Com a influência que temos na vida dos filhos 
e. Com a influência da sociedade na vida da igreja 

8. Qual a virtude sempre presente na vida de oração de Paulo? 
a. Mansidão 
b. Domínio próprio 
c. Perseverança 
d. Bondade 
e. Alegria 

9. Qual é a porta que nos leva ao coração do Pai?  
a. Nossa humildade 
b. Nossa condição pecadora, vulnerável  
c. Nossa incapacidade 
d. Nossa perseverança, determinação 
e. Nosso egoísmo 

10.  O que insensibilizou nossos corações para a possibilidade de uma 
vida de oração? 
a. O egoísmo 
b. O pecado  
c. A sociedade atual 
d. O perfeccionismo 
e. O ceticismo 

 
RESPOSTAS DO BLOCO 10:  

1. e                                 5. c                                9.  e  
2. b                                 6. b                              10. a 
3. d                                 7. e  
4. a                                  8. c 
 

 


