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CAPÍTULO 25 e 26 – “Viva histórias do evangelho” e “Ferramentas de
Oração”
1. Quando você representa a morte de Cristo?
a. Sempre que obedece
b. Sempre que não mente
c. Sempre que faz um gesto de amor
d. Sempre que sofre
e. Sempre que se alegra
2. Como funcionam as histórias do evangelho?
a. Cristo ficou com a minha justiça, e eu fiquei com o pecado
b. Cristo ficou com tudo e eu não fiquei com nada
c. Cristo não ficou com meu pecado, e eu fiquei com sua justiça
d. Cristo ficou com o meu pecado, e eu fiquei com sua justiça
e. Nenhuma das alternativas está correta
3. O que o arrependimento gera?
a. Sabedoria
b. Integridade
c. Inteligência
d. Bondade
e. Misericórdia
4. Qual à verdadeira fonte de amor?
a. Pai celeste
b. Jesus Cristo
c. Espírito Santo
d. A Trindade
e. Todas as alternativas estão corretas
5. O que encontraremos se pararmos de lutar e abraçarmos a história
do evangelho que Deus está tecendo em nossa vida?
a. Alegria
b. Paz
c. Salvação
d. Sabedoria
e. Misericórdia
6. Por que não anotamos nossos pedidos de oração?
a. Porque temos memória boa
b. Porque não precisamos

c. Porque não levamos a oração a sério
d. Porque no fundo, achamos que ela não funciona
e. As alternativas c e d estão corretas
7. Quais as duas ferramentas de oração que o autor considera nesta
parte final do livro?
a. Diários de oração e fichas de oração
b. Lista de oração e fichas de oração
c. Diários de oração e lista de oração
d. Lista de oração e caderno de oração
e. Todas as alternativas estão erradas
8. Segundo o autor, quais as desvantagens de usar técnicas de oração?
a. Podem virar rotina
b. Podem nos deixar insensíveis a Deus como pessoa
c. Podem nos deixar artificiais
d. Podem nos deixar desatentos ao orar
e. Todas as alternativas estão corretas
9. Que Presidente dos Estados Unidos da América afirmou no seu
discurso de posse: “O Todo-Poderoso tem seus propósitos”.?
a. Roosevelt
b. Kennedy
c. Lincoln
d. Carter
e. Reagan
10. Que personagem bíblico disse: “Não temais. Por acaso estou no
lugar de Deus?”?
a. Abraão
b. Jacó
c. Moisés
d. José
e. Isaque
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