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CAPÍTULO 22 – “Como Deus se apresenta na história”
1. Qual a primeira atitude de Jesus em relação a mulher cananéia que
clamava por ajuda para sua filha endemoniada?
a. Coloca a mão sobre a cabeça da moça e a cura
b. Expulsa o demônio
c. Manda a mulher embora
d. Apenas ouve
e. Nenhuma das alternativas está correta
2. O que os discípulos pedem a Jesus na situação citada acima?
a. Que atenda a mulher, porque está chorando
b. Que atenda a mulher, porque está gritando
c. Que mande a mulher embora, porque está gritando
d. Que mande a mulher embora, porque está chorando
e. Que mande a mulher embora, porque está falando
3. O que Jesus faz em relação ao pedido dos discípulos?
a. Ignora
b. Atende
c. Pede para aguardar
d. Volta em três dias
e. Vai pescar
4. A quem Jesus afirma, nessa ocasião, que foi enviado?
a. As ovelhas perdidas da casa de Jerusalém
b. As ovelhas perdidas da casa de Jacó
c. As ovelhas perdidas da Galiléia
d. As ovelhas perdidas de Belém
e. As ovelhas perdidas da casa de Israel
5. O que a mulher suplica quando se atira aos pés de Jesus?
a. Senhor, atende-me!
b. Senhor, ouve-me!
c. Senhor, socorre-me!
d. Senhor, salva-me!
e. Senhor, misericórdia!
6. O que Jesus ressalta naquela mulher, atendendo ao seu pedido?
a. A grande bondade
b. A grande fé
c. O grande amor

d. A grande esperança
e. A grande sabedoria
7. Qual é a essência da fé?
a. O amor
b. A sabedoria
c. A bondade
d. O relacionamento
e. A espera
8. O que Jesus permite em nossas vidas para termos um
relacionamento mais íntimo e profundo com ele?
a. Uma situação difícil, e Ele fica à margem
b. Uma vida mais fácil e tranquila
c. Uma situação difícil, e Ele desaparece
d. Uma vida fácil mas com problemas
e. Todas as alternativas estão corretas
9. Segundo relato bíblico, o que aconteceu, com as pessoas que
tiveram uma visão clara de Deus?
a. Foram para o céu
b. Choraram
c. Perderam a voz
d. Caíram ao chão, como se estivessem mortas
e. Perderam a memória
10.O que aconteceria se, em meio ao sofrimento, Deus falasse
claramente conosco e respondesse a todas as nossas perguntas?
a. Jamais cresceríamos espiritualmente
b. Cresceríamos espiritualmente
c. Dependeríamos uns dos outros
d. Brigaríamos com Deus
e. Não estaríamos aqui

RESPOSTAS DO BLOCO 17:
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