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BLOCO 9
CAPÍTULO 9– “Entenda o ceticismo”
1. Qual é a maior luta do autor em relação à oração?
a. A insegurança
b. O orgulho
c. A autoconfiança
d. O ceticismo
e. Todas as alternativas estão corretas
2. Duas coisas questionam a vontade de Deus que age em nosso favor:
a. O ceticismo e o ânimo
b. O desânimo e o ceticismo
c. O ceticismo e o orgulho
d. O desânimo e o orgulho
e. O cérebro e o desânimo
3. Qual é o poder que Satanás tem que pode nos afastar da oração?
a. Poder para liderar
b. Poder para matar
c. Poder para corromper
d. Poder para arrastar
e. Poder para estragar
4. O que satanás vê em tudo?
a. Maldade
b. Ingenuidade
c. Amizade
d. Crueldade
e. Libertinagem
5. Ao que leva o ceticismo reinante?
a. A sensibilidade em relação a vida
b. A crueldade em relação a vida
c. A moderação em relação a vida
d. A determinação em relação a vida
e. A insensibilização em relação à vida
6. Características da pessoa cética:
a. Está sempre observando e criticando tudo
b. Nunca se envolve em nada
c. Não ama nem tem esperanças
d. As alternativas a, b e c estão corretas

e. As alternativas a, b e c estão incorretas
7. No que se baseia a fé genuína?
a. No fato de eu saber que o Pai me ama
b. No fato de eu saber que o Pai gosta de estar comigo
c. No fato de eu saber que o Pai cuida de mim
d. Todas as alternativas estão erradas
e. As alternativas a, b e c estão corretas
8. O que todos nós um dia teremos que enfrentar?
a. O vale da sombra da morte
b. O vale do ceticismo da vida
c. O vale da miséria humana
d. O vale do egoísmo sombrio
e. O vale da madrugada fria
9. O que agrava nossa luta pessoal contra o ceticismo e o desânimo?
a. O determinismo
b. O comodismo
c. O conformismo
d. O pragmatismo
e. O perfeccionismo
10. O que devemos nos tornar para nos afastar do ceticismo?
a. Amigos do mundo
b. Leitores da Bíblia
c. Discípulos de Jesus
d. Pessoas perfeitas
e. Todas as alternativas estão corretas
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