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BLOCO 16 
CAPÍTULO 17 – “Algo que não pedimos a Deus: “Venha o teu reino” 

1. Qual o objetivo da oração? 
a. Tentar controlar com a ajuda de Deus as coisas 
b. Mudar as pessoas 
c. Mudar os acontecimentos 
d. Controlar o que acontece junto com Deus 
e. Transferir o controle de nossas mãos para as mãos de Deus 

2. Qual é o desejo do Pai (Deus)? 
a. É que todos sejam mais parecidos com o Filho 
b. É que todos se transformem 
c. É que todos se controlem  
d. É que todos se pareçam uns com os outros 
e. Nenhuma alternativa está correta 

3. O que devemos permitir que Deus destrua em nós antes de lutarmos 
contra o mal?  
a. O egoísmo há em nós  
b. A ganância que há em nós  
c. O mal que há em nós 
d. A bondade que há em nós 
e. A mentira que há em nós 

4. A que personagem bíblico o autor nos compara quando reclamamos 
da misericórdia de Deus com as pessoas? 
a. Davi 
b. Abraão 
c. Joel 
d. Jonas 
e. Oséias 

5. Como deve ser o nosso amor em relação as pessoas, comparado ao 
amor de Cristo?  
a. Grande 
b. Discreto 
c. Sábio 
d. Serviçal 
e. Concreto 

 



6. Que espírito deve substituir o espírito crítico que temos em relação 
as pessoas de nosso convívio?  
a. O espírito de amor 
b. O espírito de gratidão  
c. O espírito de mansidão 
d. O espírito de comunhão 
e. O espírito de sabedoria 

7. Por que dificilmente oramos por mudanças em nós? 
a. Medo 
b. Ignorância 
c. Insegurança 
d. Insatisfação  
e. Ingratidão 

8. O que acontece quando idolatramos nossas emoções? 
a. Nos tornamos “um homem vestido de roupas finas” (Mt 11.8) 
b. Nos tornamos “um profeta” (Mt 11.9) 
c. Nos tornamos “um caniço agitado pelo vento” (Mt 11.7) 
d. Nos tornamos “João Batista” (Mt 11.2) 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

9. O que o secularismo nega, transformando o mal numa criação social?  
a. A existência de um mundo físico  
b. A existência de um mundo espiritual  
c. A existência da sabedoria 
d. A existência da inteligência 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

10.  Segundo o autor, orar é algo profundamente: 
a. Pessoal e real 
b. Emocional e misterioso  
c. Emocional e real 
d. Impessoal e misterioso 
e. Pessoal e misterioso 

 
RESPOSTAS DO BLOCO 15:  

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

     


