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BLOCO 18 
CAPÍTULO 20 e 21 – “Amor de Pai” e “Oração não respondida: entenda os 
contornos da história” 

1. Como ver Deus como pai se você teve um pai distante, ausente ou 
violento? 
a. Nosso pai terreno prevalece sobre o celeste 
b. Nosso pai celeste prevalece sobre as falhas dos pais terrenos 
c. Nosso pai celeste e terreno falham de igual modo 
d. Não posso confiar em meu Pai celeste 
e. Nosso pai terreno não tem pecado 

2. O que Deus usa para tecer a sua história em nossa vida? 
a. As coisas fracas deste mundo 
b. As coisas fortes deste mundo 
c. As coisas sábias deste mundo 
d. As coisas tristes deste mundo  
e. As coisas boas deste mundo 

3. Como vivem as pessoas de fé? 
a. Elas não têm consciência da realidade das circunstâncias, mas se 

apoiam na esperança 
b. Elas têm consciência da realidade das circunstâncias, mas não se 

apoiam na esperança 
c. Elas não têm consciência da realidade das circunstâncias e não se 

apoiam na esperança 
d. Elas são inconscientes quanto a realidade das circunstâncias 
e. Elas têm consciência da realidade das circunstâncias, mas se 

apoiam na esperança 
4. De quem Paulo nos dá exemplo de crer com esperança?  

a. O exemplo de José 
b. O exemplo de Moisés 
c. O exemplo de Jacó 
d. O exemplo de Abraão 
e. O exemplo de Isaías 

5. Quem, na Bíblia, zomba da própria descrença, dando ao filho um 
nome que significa “riso”? 
a. Lia  
b. Raquel 
c. Abigail 



d. Ana 
e. Sara 

6. O que pode ser o deserto em nossa vida?  
a. Um filho que se desviou do caminho 
b. Um patrão insuportável 
c. Um pecado 
d. Uma tolice 
e. Todas as alternativas estão corretas. 

 
7. Qual foi a jornada de deserto que Jesus vive no início de seu 

ministério?  
a. Quando ora por quarenta dias debaixo das tentações de Satanás 
b. Quando caminha por quarenta dias debaixo das tentações de 

Satanás 
c. Quando jejua por quarenta dias debaixo das tentações de Satanás 
d. Quando dorme por quarenta dias debaixo das tentações de 

Satanás 
e. Quando viaja por quarenta dias debaixo das tentações de Satanás 

8. Quem Deus leva para o deserto? 
a. Todas as pessoas que Ele ama 
b. Todas as pessoas que Ele odeia 
c. Todas as pessoas pecadoras 
d. Todas as pessoas ignorantes 
e. Todas as pessoas sábias  

9. O deserto se torna uma porta para onde? 
a. Para o céu 
b. Para o inferno 
c. Para o coração de Deus 
d. Para o coração do homem 
e. Para a sabedoria 

10. Como isso se dá?  
a. Você se desespera e Deus vem ao seu encontro 
b. Você clama a Deus tanto e tantas vezes que começa a se abrir um 

canal de comunicação entre você e ele 
c. Você se angustia e Deus se comunica com você 
d. Você perde o sono e Deus aparece 
e. Você grita e Deus ouve 

  
 

 



RESPOSTAS DO BLOCO 17:  
1. d                               4. d                              7. b                    10. a 
2. e                               5. b                              8. d 
3. a                               6. c                              9. e 
                                  

     


