
                                CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs 
                                    SECRETARIA DE ESPIRITUALIDADE 
LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração” 
BLOCO 22 
CAPÍTULO 27, 28 e 29– “Acompanhando a história: fichas de oração”, 
“Exercitando a oração” e “Ouvindo a voz de Deus” 

1. Quais os critérios que o autor usa para criar suas fichas de oração? 
a. Frases curtas para descrever o que quer 
b. Não se demora mais que alguns segundos em cada ficha 
c. Coloca a Palavra para trabalhar escolhendo um versículo  
d. Anota na ficha as áreas da vida da pessoa que precisam ser 

melhoradas 
e. Todas as alternativas estão corretas 

2. Quais as vantagens da ficha sobre a lista de oração? 
a. A ficha se concentra em uma pessoa ou em uma área de sua vida 
b. Permite que olhemos para a pessoa ou situação de vários pontos 

de vista 
c. Nos ajuda a refletir sobre como Deus responde as orações 
d. Todas as alternativas acima estão corretas 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

3. Ao que nos capacita ter uma ficha de oração dedicada às pessoas que 
sofrem? 
a. A levar alegria as pessoas 
b. A levar o sofrimento a sério 
c. A levar esperança as pessoas 
d. A levar a sabedoria a sério 
e. A andar com Jesus 

4. Qual é o plano básico de Deus para nos atrair para a vida de seu Filho?  
a. Amor 
b. Bondade 
c. Humildade 
d. Paz 
e. Esperança 

5. Qual a descrição de Jesus sobre o modo como o reino funciona e 
como devemos orar? 
a. Quando nada mais funcionar, talvez oremos 
b. Só oramos depois de ter piorado a situação 
c. Pedir (lançar a semente), esperar (crescimento) e trabalhar 

(colheita) 
d. Orar parece fácil demais 



e. Nenhuma das alternativas está correta 
6. O que significa dizer que a oração não funciona?  

a. Que o Senhor não fez minha vontade, do meu jeito e na hora que 
pedi 

b. Que o Senhor fez minha vontade, do meu jeito e na hora que pedi 
c. Que o Senhor, às vezes, faz a minha vontade 
d. Que não adianta orar 
e. Todas as alternativas estão corretas 

7. O que abre as portas para o amor e colhe a verdadeira mudança?  
a. A oração 
b. A humildade  
c. A comunhão  
d. A fé 
e. O sofrimento 

8. O que devemos observar quando estivermos procurando enxergar a 
mão de Deus em nossa vida? 
a. A Palavra, vigiar e orar 
b. A Palavra 
c. Vigiar 
d. Oração 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

9. O que me impede de ficar perdido em meus sentimentos? 
a. A profundidade da Palavra de Deus  
b. A simplicidade e a clareza da Bíblia 
c. A superficialidade da Bíblia 
d. A dificuldade que encontro de entender a Bíblia 
e. Os mistérios da Bíblia 

10.  O que devemos manter unidos para discernir se é mesmo Deus 
falando conosco? 
a. Oração e leitura da Palavra 
b. Leitura da Palavra e meditação 
c. Oração e louvor 
d. Bíblia e o Espírito Santo  
e. Comunhão e disciplina 

  
 
RESPOSTAS DO BLOCO 21:  

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



                                  
     


