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BLOCO 3
CAPÍTULO 3 – “Torne-se como uma criança”
1. A quem Jesus manda que seus discípulos se tornem para entrar no
reino de Deus?
a. Um recém-nascido
b. Uma criança
c. Um adolescente
d. Um jovem
e. Um adulto
2. O que Jesus espera de nós quando nos aproximamos dele em
oração?
a. Que não tenhamos segundas intenções
b. Que tenhamos segundas intenções
c. Que não tenhamos boas intenções
d. Que tenhamos más intenções
e. As alternativas b e c estão corretas
3. O que nos afasta da nossa boa intenção de sermos espirituais?
a. A família
b. Os vizinhos
c. O trabalho
d. A sociedade
e. Os problemas do dia a dia.
4. Como Jesus quer que nos aproximemos dele?
a. Melhores
b. Remediados
c. Do jeito que somos
d. Estragados
e. Moídos
5. Com o que somos confrontados quando oramos?
a. Com nossa miséria
b. Com nossa sabedoria

c. Com nossa bondade
d. Com nossa inteligência
e. Com nossa grandeza
6. Qual é o critério para irmos a Jesus?
a. Aprendizado
b. Concentração
c. Direção
d. Fadiga
e. As alternativas b e c estão corretas
7. O que teremos que desaprender para orar como uma criança?
a. Orar de modo impessoal
b. Orar sem autenticidade
c. Orar de modo pessoal
d. Orar com autenticidade
e. As alternativas a e b estão corretas
8. Por que é tão importante ir a Deus exatamente como estamos?
a. Porque senão seremos falsos
b. Porque senão seremos autênticos
c. Porque senão seremos como os fariseus
d. Porque senão seremos hipócritas
e. Somente a alternativa b está errada
9. Para quem Jesus afirmou que veio?
a. Para os incrédulos
b. Para os egoístas
c. Para os malfeitores
d. Para os santos
e. Para os pecadores
10. O que encontramos quando vamos a Deus “cansados e
sobrecarregados”?
a. O coração do Pai
b. A mente do Pai
c. O juízo do Pai
d. A ira do pai
e. A Palavra do Pai

RESPOSTAS DO BLOCO 2:
1. C
2. E
3. D
4. B
5. A
6. B
7. E
8. E
9. C
10.C

