
                                CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs 
                                    SECRETARIA DE ESPIRITUALIDADE 
LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração” 
BLOCO 17 
CAPÍTULO 18 e 19 – “Entrega total: Seja feita a tua vontade.” e  
                                      “Observando o desenrolar da história” 

1. Por que não podemos nos dar ao luxo de fazer as coisas sozinhos? 
a. As soluções que arrumamos para os problemas sempre dão certo 
b. As soluções que arrumamos para os problemas mudam as 

pessoas 
c. As soluções que arrumamos para os problemas mudam os 

acontecimentos 
d. As soluções que arrumamos para os problemas acabam 

complicando ainda mais as coisas 
e. Nenhuma das alternativas estão corretas 

2. Quando fazemos como Jesus e dependemos do Pai para agir, quais 
os três instrumentos que iremos utilizar? 
a. Sabedoria, comunhão e coragem 
b. Inteligência, graça e coragem 
c. Inteligência, graça e bondade 
d. Sabedoria, graça e bondade  
e. Sabedoria, graça e coragem 

3. Qual a grande luta das nossas vidas?  
a. Discernir e renunciar as nossas próprias vontades 
b. Fazer valer a nossa própria vontade 
c. Impedir o mal que há em nós 
d. Acalmar a bondade que há em nós 
e. Burlar a mentira que há em nós 

4. Onde encontramos na Bíblia um guia para reconhecer quando 
estamos agindo por vontade própria e que devemos entregar o 
controle a Deus? 
a. Salmos 23 e 24 
b. Isaías 6 
c. Romanos 8, 9 e 10 
d. Mateus 5, 6 e 7 
e. Genesis 2 

5. Por que Jesus nos manda ocultar a vida de oração?  
a. Para evitar a tentação de querermos nos mostrar misericordiosos 
b. Para evitarmos a tentação de usá-la para passar uma imagem de 

espiritualidade 



c. Para evitarmos a tentação de querermos parecer sábios 
d. Para evitarmos a tentação de querermos parecer serviçais 
e. Todas as alternativas estão corretas. 

 
6. Em Mateus 7.7, Jesus explica como consegue as coisas:  

a. Através da murmuração, em conversa com o Pai, pede a ele o que 
deseja 

b. Através da incomodação, em conversa com o Pai, pede a ele o que 
deseja 

c. Através da oração, em conversa com o Pai, pede a ele o que deseja 
d. Através da comunhão, em conversa com o Pai, pede a ele o que 

deseja 
e. As alternativas b e c estão corretas 

7. O que a oração faz na pessoa que ora? 
a. Atrai mais pessoas e transforma 
b. Atrai Deus e transforma a pessoa 
c. Atrai amigos e transforma as coisas 
d. Atrai a igreja e transforma   
e. Atrai bons pensamentos e transforma os ruis 

8. Quais dois grandes erros desta geração de pais? 
a. Insensibilidade e moralidade 
b. Insensibilidade e passividade 
c. Permissibilidade e moralidade 
d. Passividade e permissibilidade 
e. Passividade e sensibilidade 

9. De que maneira educamos melhor nossos filhos?  
a. Através de um diálogo franco 
b. Através de uma viagem inesquecível  
c. Fazendo a vontade deles 
d. Através da disciplina 
e. Por meio da oração  

10.  Qual a atitude correta que devemos ter em relação a oração? 
a. Central. Oro a um Deus pessoal, por isso, peço e me rendo ao 

mesmo tempo 
b. Nulo. Eu já desisti de lutar. 
c. É mais uma arma na minha batalha 
d. Tento primeiro por minhas próprias forças, depois recorro a 

oração 
e. Oro, sem acreditar que Deus ouve minha oração 

 



RESPOSTAS DO BLOCO 16:  
1. e                               4. d                              7. a                    10. e 
2. a                               5. e                              8. c 
3. c                                6. b                             9. b 
                                  

     


