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CAPÍTULO 5 – “Passe tempo com o Pai” 

1. Em Marcos 1. 21-39, quem Jesus manda embora repreendendo 
severamente? 
a. Os fariseus 
b. Os escribas 
c.  As mulheres 
d. Os hipócritas 
e. O demônio  

2. Qual parente de Pedro, Jesus cura no sábado?  
a. A sogra                                                                                                          

            b. O filho 
            c. A esposa 
            d.  A nora 

 e.  O sogro 
       3. Na manhã seguinte a esta cura a que horas Jesus se levanta para         
              orar? 

a. Antes do almoço 
b. Antes do pôr do sol 
c. Antes do nascer do sol 
d. Antes do jantar 
e. Antes da ceia 

4. O que precisamos entender para a oração fazer sentido? 
a. Que podemos viver por nossas próprias forças 
b. Que não podemos viver por nossas próprias forças 
c. Que a oração não faz sentido nenhum 
d. Que dependemos de nós mesmos 
e. As alternativas a e c estão corretas 

5. Quais os indícios que a vida de Jesus nos dá dos motivos de sua 
necessidade de orar? 
a. Sua identidade, sua atenção ao indivíduo, sua humanidade 

ilimitada 
b. Sua identidade, sua desatenção ao indivíduo, sua humanidade 

ilimitada 
c. Sua falta de identidade, sua atenção ao indivíduo, sua 

humanidade ilimitada 



d. Sua identidade, sua atenção ao indivíduo, sua humanidade 
limitada 

e. Sua falta de identidade, sua atenção ao indivíduo, sua 
humanidade limitada 

6.  O exemplo de Jesus nos ensina que a oração tem tudo a ver com o 
que? 
a. Amor 
b. Amizade 
c. Disciplina  
d. Relacionamento  
e. Dedicação  

7. O que mata a intimidade?  
a. Falta de transparência 
b. Viver sempre mentindo 
c. Falsidade 
d. Hipocrisia 
e. Viver sempre ocupado 

8. Qual era o costume que Jesus tinha que segue o mesmo ritmo 
tradicional dos escritores hebreus? 
a. Orar a noite inteira 
b. Orar ao amanhecer 
c. Orar ao entardecer 
d. Orar a tarde toda  
e. Orar em jejum 

9. O que nos torna mais dependentes de Deus?  
a. O tempo de oração  
b. O tempo de meditação 
c. O tempo de leitura da Palavra 
d. O tempo de comunhão com os irmãos 
e. As alternativas b e c estão corretas 

10. O que é mais importante do que tempo na oração? 
a. Sabedoria 
b. Criatividade 
c. Paciência 
d. Fidelidade 
e. Consistência 

 
 
 
 



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


