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BLOCO 14 
CAPÍTULO 15 – “O que fazer com as exuberantes promessas de Cristo 
sobre a oração?” 

1. Segundo João 15.16, onde serão expressos nossos frutos? 
a. Na vida santificada 
b. Na oração respondida 
c. Na Palavra de Deus 
d. Na dedicação a obra de Deus 
e. Na comunhão com os irmãos 

2. O que Jesus afirma em seis ocasiões diferentes? 
a. “Orai sem cessar” 
b. “Vá e dê fruto” 
c. “Não permaneçais no pecado” 
d. “Pedi e eu lhes darei” 
e. “Permanecei em oração” 

3. Quais os dois perigos que podemos enfrentar em relação a pedidos 
de oração revelados por Tiago, irmão de Jesus? 
a. Pedir demais e pedir insistentemente 
b. Pedir uma vez e não pedir mais 
c. Pedir para a pessoa errada e na hora errada 
d. Pedir aos poucos e não terminar nunca 
e. Não pedir e pedir com egoísmo 

4. Qual característica de Jesus demonstra o equilíbrio perfeito em suas 
orações? 
a. Pedido com autenticidade de sentimentos 
b. Pedido com a certeza da sua vontade atendida 
c. Pedido com a resposta imediata 
d. Pedido com incerteza 
e. Todas as alternativas estão corretas 

5. Como portadores da imagem de Deus, como pessoas, o que faz parte 
daquilo que somos?  
a. Razão 
b. Desejo 
c. Sentimento 
d. Emoção 
e. Todas as alternativas estão corretas 



6. O que Jesus quer que conheçamos quando nos diz “peçam o que 
quiserem e ele lhes dará”?  
a. O poder de Deus 
b. A graça de Jesus 
c. O coração generoso de seu Pai 
d. A misericórdia do Senhor 
e. A voz do Espírito Santo 

7. Qual a palavra que resume tudo o que Jesus ensinou sobre oração 
nos evangelhos? 
a. Graça 
b. Perdão  
c. Salvação  
d. Peça 
e. Misericórdia 

8. O que significa orar em nome de Jesus? 
a. Acesso ao Pai 
b. Dádiva de Deus 
c. É o selo que garante a entrega da oração 
d. É a forma do Pai aceitar nossas orações tão imperfeitas 
e. Todas as alternativas estão corretas 

9. Qual a forma da vida ser vivida em parceria com Deus?  
a. Aprendendo sobre Deus  
b. Falando sobre Deus  
c. Estudando sobre Deus  
d. Permanecendo em Deus 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

10.  Qual é a melhor maneira de aprendermos a permanecer em Cristo? 
a. Respondendo ao seu chamado 
b. Ouvindo a sua voz 
c. Pedindo alguma coisa 
d. Clamando por misericórdia 
e. Todas as alternativas estão erradas 

 
RESPOSTAS DO BLOCO 13:  

1. D                               4. E                              7. C                      10. D 
2. A                               5. B                              8. D 
3. C                               6. E                               9. E 
                                  

     


