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CAPÍTULO 12– “Por que é tão difícil pedir?”
1. Qual a única cultura na história da humanidade que não reconhece
na arena pública a existência de um mundo espiritual?
a. A cultura asteca
b. A cultura pagã
c. A cultura oriental
d. A cultura grego-fenícia
e. A cultura ocidental
2. O que estava firmemente entrelaçado em toda a estrutura social do
mundo antigo?
a. A religião
b. A sabedoria
c. O conhecimento
d. O trabalho
e. Nenhuma das alternativas estão corretas
3. Como os pensadores, como Kant, dividiram o mundo no período do
Iluminismo?
a. Sentimentos e emoções
b. Emoções e fatos
c. Sentimentos e fatos
d. Emoções e razão
e. Razão e fatos
4. Qual o nome que damos a maneira de ver o mundo, quando a porção
inferior se tornou o campo dos fatos publicamente verificáveis e a
porção superior o campo dos valores socialmente construídos?
a. Modernismo
b. Secularismo
c. Eclesiástico
d. Teocracia
e. Santidade
5. Entre os povos citados abaixo qual deles tentou exterminar a fé
judaica ortodoxa?
a. Filisteus
b. Sírios
c. Babilônicos
d. Persas

e. Todas as alternativas estão corretas
6. Por que o ponto de vista do Iluminismo marginaliza a oração?
a. Acredita que Deus se comunique com o mundo
b. Acredita na fé e na força da comunicação
c. Não acredita na fé e na força da comunicação
d. Não acredita que Deus se comunique com o mundo
e. Nenhuma das alternativas está correta
7. Segundo Dana Tierney qual o reino que os cristãos enxergam que as
pessoas não religiosas não veem?
a. Reino da esperança
b. Reino do amor
c. Reino da paz
d. Reino da caridade
e. Reino da sabedoria
8. Segundo Charles Malik, qual o segredo de vermos Deus atrás de
todas as coisas?
a. Nos tornarmos adultos
b. Nos tornarmos crianças novamente
c. Nos tornarmos dependentes de Deus
d. Ler a Bíblia e orar
e. Ir a igreja
9. Quem escreveu: “Um espírito se manifesta nas leis do universo – um
espírito vastamente superior ao do homem; um espírito diante do
qual nós, com nossos poderes modestos, devemos nos humilhar”?
a. Paulo
b. Pedro
c. Moisés
d. Moody
e. Einstein
10. Do que o mundo é uma união perfeita?
a. Pensamento e sentimento
b. Material e espiritual
c. Público e pessoal
d. Todas as alternativas estão erradas
e. As alternativas a, b e c estão corretas
RESPOSTAS DO BLOCO 11:
1. B
4. A
2. D
5. D
3. C
6. E

7. A
8. D
9. B

10. E

