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BLOCO 6  
CAPÍTULO 6 – “Aprenda a ser dependente” 

1. Qual é o tema central dos seminários sobre oração ministrados pelo 
autor? 
a. A limitação divina 
b. A limitação humana 
c. A infinitude divina  
d. A infinitude humana 
e. As alternativas a e b estão corretas 

2. Como Deus espera que nos aproximemos dele? 
a. De mãos vazias, cansados e oprimidos 
b. De mãos cheias, cansados e oprimidos 
c. De mãos vazias, descansados e oprimidos 
d. De mãos cheias, descansados e oprimidos 
e. De mãos vazias, cansados e alegres 

3. Do que dependemos para ajudar aos outros através das nossas 
orações intercessórias? 
a. Do louvor e da súplica 
b. Do louvor e da adoração 
c. Da confissão e da adoração 
d. Da súplica e da adoração  
e. Da graça e do poder de Deus 

4. O que é orar segundo a descrição de Ole Hallesby, luterano 
norueguês: 
a. Orar é levar sua capacidade, sua limitação diante de Jesus 
b. Orar é levar sua vontade, sua direção diante de Jesus 
c. Orar é levar sua incapacidade, sua limitação diante de Jesus 
d. Orar é levar sua vulnerabilidade, sua verdade diante de Jesus 
e. Orar é levar sua decisão, sua determinação diante de Jesus 

5. Aonde a vida cristã acontece? 
a. Na alegria 
b. Na fartura 
c. Na pobreza 
d. Na fraqueza 
e. Na riqueza 

6. O que percebemos à medida que amadurecemos como cristãos? 
a. Nossa índole pecadora 



b. Nossa índole santificadora 
c. Nossa índole mortificadora 
d. Nossa índole pacificadora 
e. Nossa índole tranquila 

7. Quem sente mais necessidade de orar? 
a. Crentes imaturos 
b. Crentes maduros 
c. Crentes orgulhosos 
d. Crentes invejosos 
e. Crentes impacientes 

8. Como me sinto quanto mais me torno parecido com Jesus? 
a. Cada vez mais capaz de viver sozinho 
b. Cada vez mais determinado a viver sozinho 
c. Cada vez mais incapaz de viver sozinho 
d. Cada vez mais certo de que devo viver sozinho 
e. Cada vez mais independente para viver sozinho 

9. Quando Deus começou a trabalhar no coração dos filhos do autor do 
livro? 
a. Quando ele passou a orar regularmente por seus filhos 
b. Quando todos passaram a orar juntos 
c. Quando ele passou a orar sozinho 
d. Quando ele passou a orar de madrugada 
e. Quando ele passou a orar na hora do almoço 

10.  Quais aspectos uma boa oração deve conter? 
a. Reconhecer sua incapacidade 
b. Relacionar-se 
c. Arrepender-se 
d. Pedir, contar e ter esperança 
e. Todas as alternativas estão corretas 

 
RESPOSTAS DO BLOCO 5:  

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



 
 


