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LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração” 
BLOCO 20 
CAPÍTULO 23 e 24 – “Orar sem ter uma história” e “Esperança: o fim da 
história” 

1. Do que a vida de oração é inseparável? 
a. Da obediência 
b. Do amor 
c. Da espera  
d. Do sofrimento 
e. Todas as alternativas estão corretas 

2. O que devemos fazer quando nos sentirmos decepcionados? 
a. Nos indignarmos 
b. Nos entregarmos a Deus 
c. Nos revoltarmos 
d. Nos afastarmos de Deus 
e. Pedir conselhos 

3. Como a maioria das nossas orações é respondida? 
a. No contexto da história mais curto que Deus está tecendo em 

nossa vida 
b. No contexto da história mais rápido que Deus está tecendo em 

nossa vida 
c. No contexto da história mais estranha que Deus está tecendo em 

nossa vida 
d. No contexto da história mais ampla que Deus está tecendo em 

nossa vida. 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

4. O que significa viver a história do Pai?  
a. Viver angustiado 
b. Viver com medo 
c. Viver em suspense 
d. Viver alegre  
e. Viver em paz 

5. Do que devemos nos lembrar para viver a história do Pai? 
a. Devemos nos render totalmente 
b. Devemos aprender a ficar de olho em Jesus 
c. Devemos continuar na história mesmo que ela tome um caminho 

diferente 
d. Devemos nos preparar para receber as dádivas mais estranhas 



e. Todas as alternativas estão corretas 
6. Qual a melhor maneira de acabar com o orgulho de nos sentirmos 

justos?  
a. Servir a alguém que nos critica 
b. Servir a Deus 
c. Ser humilde 
d. Ser sábio 
e. Ser inteligente 

7. O que acontece enquanto esperamos e oramos?  
a. Nos relacionamos com o Deus vivo 
b. Aprendemos a observar o desenrolar da história 
c. Esperamos o milagre  
d. Deus tece sua história  
e. Todas as alternativas estão corretas 

8. Por que podemos sonhar grande quando oramos? 
a. Porque nossa oração é poderosa 
b. Porque Deus é grande  
c. Porque nossa igreja é forte 
d. Porque temos poder 
e. Porque temos fé  

9. O que aprendemos com o primeiro milagre de Jesus, em João 2? 
a. Deus guarda o melhor para o fim da história 
b. Deus já faz o melhor no começo da história 
c. Deus faz o melhor no meio da história 
d. Deus não revela quando faz o melhor 
e. Deus não faz o melhor 

10.  O que aprendemos com a história de Abraão e Sara, José, Davi, Jesus 
e Kim (filha do autor)?  
a. Deus é infinito 
b. O Senhor é Deus da esperança 
c. Se souber esperar, o Pai celeste o carregará no colo noite adentro 
d. Todas as alternativas estão corretas 
e. Todas as alternativas estão erradas 

  
 
RESPOSTAS DO BLOCO 19:  

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



     


