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LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração”
BLOCO 4
CAPÍTULO 4 – “Aprenda a conversar com o Pai”
1. Devemos aprender a orar com a maneira de ser das crianças:
a. Como ela chora, pede, grita e crê
b. Como ela pede, crê, brinca e fala
c. Como ela teima, crê, brinca e grita
d. Como ela corre, pede, crê e fala
e. Como ela brinca, chora, grita e crê
2. Qual o conceito que Jesus introduz no Sermão do Monte da
maneira como devemos fazer nossos pedidos a Deus?
a. Com ousadia
b. Com persistência
c. Com clareza
d. Com sinceridade
e. Com simplicidade
3. Qual característica a fé infantil alimenta e devemos também cultivar
nas nossas orações?
a. A persistência
b. A ousadia
c. A clareza
d. A sinceridade
e. A simplicidade
4. Quais as duas parábolas que Jesus nos conta para nos incentivar a
crer como as crianças?
a. A parábola do fermento e do amigo importuno
b. A parábola do fermento e do juiz iníquo
c. A parábola do amigo importuno e das dez minas
d. A parábola do juiz iníquo e das dez minas
e. A parábola do juiz iníquo e do amigo importuno
5. Quais os dois casos bíblicos que Jesus se surpreendeu com adultos
que tinham fé de uma criança?
a. A ressurreição do filho da viúva de Naim e a de Lázaro
b. A ressurreição da filha de Jairo e a de Lázaro
c. A ressurreição de Lázaro e a cura do servo de um centurião
d. A cura do servo de um centurião e a cura da filha da mulher
cananeia
e. A ressureição de Lázaro e a cura da filha da mulher cananeia

6. O que facilita irmos até Deus com todos os nossos problemas?
a. Saber que vamos a igreja todos os domingos
b. Participarmos da Santa Ceia
c. Saber que Deus nos aceita por meio de Jesus
d. Saber que somos pecadores
e. As alternativas a e b estão corretas
7. Qual caráter da oração de Paulo em Efésios que devemos trazer
para as nossas orações?
a. Descontraído
b. Simples
c. Ousado
d. Persistente
e. Sincero
8. Qual deve ser nossa preocupação quando oramos?
a. Só cuidar com as palavras
b. Só colocar as palavras para fora
c. Só ajoelhar e jejuar
d. Só formar as frases certas
e. Só fazer os sinais certos
9. Quais as palavras que o Espírito Santo clama dentro de nós?
a. Ajude-me, Pai
b. Quebranta-me, Pai
c. Salva-me, Pai
d. Liberta-me, Pai
e. Aba, Pai
10. Ao que a oração é comparada?
a. Uma ceia
b. Um jantar
c. Uma mesa cheia de iguarias
d. Um banquete
e. Um almoço requintado
RESPOSTAS DO BLOCO 3:
1. B
6. D
2. A
7. E
3. E
8. E
4. C
9. E
5. A
10.A

