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LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração” 
BLOCO 23 
CAPÍTULO 30, 31 e 32– “Diário de Oração: torne-se consciente da jornada 
interior”, “Orando na vida real” e “Histórias inacabadas” 

1. O que aconteceu com Agostinho quando Deus lhe tocou a alma? 
a. Desmaiou 
b. Ficou cego 
c. Reviveu, e sua vida ficou repleta de sentido 
d. Emudeceu 
e. Arrependeu-se dos pecados e converteu-se 

2. Para que serve o diário de oração? 
a. Nos ajudar a refletir sobre o que o Pai está fazendo 
b. Nos mostrar como Ele cuida de nós 
c. A reagirmos negativamente às circunstâncias 
d. A orarmos mais e melhor 
e. As alternativas a e b estão corretas 

3. A que nos leva a descoberta do nosso ser em relação a Deus? 
a. A um estilo de vida de arrependimento 
b. A um estilo de vida de oração 
c. A um estilo de vida de humildade 
d. A um estilo de vida de serviço 
e. A um estilo de vida comunitária 

4. O que o autor molda por meio da oração, da comunhão com o Pai 
celeste?  

a. Seu coração 
b. Seu trabalho 
c. Sua família 
d. Tudo que ama 
e. Todas as alternativas estão corretas 

5. Por que temos que dedicar um tempo diário ao Pai em oração? 
a. Porque é nossa obrigação 
b. Porque todos os dias ervas daninhas tomam conta de nossos 

corações e dos corações das pessoas que nos cercam 
c. Porque somos pecadores 
d. Porque devemos orar sem cessar 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

6. Qual exemplo bíblico de uma pessoa que nunca soube por que sofreu 
tanto?  



a. José 
b. Abraão 
c. Davi 
d. Jó 
e. Moisés 

7. Qual dos evangelhos tem como cena de abertura uma reunião de 
oração?  
a. Mateus 
b. Marcos 
c. Lucas  
d. João 
e. Tiago 

8. Para que propósito, muitas vezes, Deus usa uma doença em nossas 
vidas? 
a. Para nos levar para mais perto dele 
b. Para nos levar mais perto de nossos entes queridos 
c. Para nos mostrar o que é realmente importante na vida 
d. Todas as alternativas estão corretas 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

9. O que Deus nos leva a decidir por meio das provações? 
a. Se acreditamos ou não em Deus  
b. Se teremos ousadia para amar 
c. Se teremos audácia para servir 
d. Se teremos humildade para nos submeter 
e. Todas as alternativas estão corretas 

10.  O que finalmente Deus fará por meio do sofrimento? 
a. Tornará a igreja linda e revelará a glória dele 
b. Tornará a igreja humilde e esconderá a glória dele 
c. Revelará os corruptos 
d. Tornará a igreja sábia  
e. Trará disciplina e arrependimento 

  
 
RESPOSTAS DO BLOCO 22:  

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

     


