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BLOCO 7
CAPÍTULO 7 – “Clame “Aba, Pai”, sem cessar”
1. Qual é o Salmo que Davi captou bem o sentimento da alma em
oração?
a. Salmo 61
b. Salmo 62
c. Salmo 63
d. Salmo 64
e. Salmo 65
2. Como Agostinho, o que precisamos encontrar quando sentimos
nosso coração inquieto?
a. Descanso em Deus
b. Descanso a sós
c. Descanso junto a natureza
d. Descanso com a família
e. Nenhuma das alternativas está correta
3. Quando o autor fez do “orar sem cessar” um hábito em sua vida?
a. Quando viu que algumas coisas ele conseguia resolver e outras
não
b. Quando se deparou com situações fáceis, dentro do seu controle
c. Quando se deparou com situações difíceis que estavam no seu
controle
d. Quando se deparou com situações fáceis que estavam fora do seu
controle
e. Quando se deparou com situações difíceis que estavam fora do
seu controle
4. Quem Paulo afirma que Deus enviou ao nosso coração para clamar
por nós?
a. Paulo
b. Deus
c. Jesus
d. Espírito Santo
e. Todas as alternativas estão corretas
5. O que clama o Espírito em meu próprio coração?
a. Perdoa, Pai
b. Santifica, Pai
c. Alegra, Pai

d. Abençoa, Pai
e. Aba, Pai
6. Qual é a oração de uma palavra exclusiva de Jesus?
a. Pai
b. Deus
c. Espírito Santo
d. Jesus
e. Irmãos
7. Qual a consciência que Paulo tinha dele e de sua igreja que o fazia
orar sem cessar?
a. Pobreza de espírito
b. Vulnerabilidade
c. Riqueza de espírito
d. Invulnerabilidade
e. a e b estão corretos
8. Qual a descrição mais frequente que Paulo faz do modo como orava?
a. Orai e vigiai
b. Orai sem cessar
c. Orai e jejuai
d. Orai e visitai
e. Orai e louvai
9. Assinale a frase que não é sinônimo do “Orai sem cessar” (oração
contínua) mencionada por Paulo:
a. Oramos sempre por vós (2 Ts 1.11)
b. Perseverai na oração (Cl 4.2)
c. Não cesso de dar graças por vós (Ef 1.16)
d. Orando em todo tempo no Espírito (Ef 6.18)
e. Irmãos, orai por nós (1 Ts 5.25)
10. Segundo a esposa do autor do que a família deles mais precisa?
a. Amor
b. Disciplina
c. Misericórdia
d. Fé
e. Obediência
RESPOSTAS DO BLOCO 6:
1. B
2. A
3. E
4. C

5. D
6. A
7. B
8. C

9. A
10. E

