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Os Desafios do 
Homem Cristão 

Aula 5: Fé e 
Comprometimento 

ÁREAS DE CARÁTER Status 

ESPERANÇA VISÃO 
DISCERNIMENTO Ok 

LIDERANÇA Ok 

FÉ 

CORAGEM 
DISCIPLINA Ok 

PERSEVERANÇA OK 

COMPROMETIMENTO 
CONFIANÇA OK 

GRATIDÃO OK 

INTEGRIDADE 
AUTENTICIDADE 

PUREZA 

AMOR 
COMPAIXÃO 

SACRIFÍCIO 

FIRMEZA 

PERDÃO 
MANSIDÃO 

EMPATIA 

Confiança  

em si mesmo 

Falta de Comprometimento 

Desobediência 

Murmuração 

Soberba 

Rebeldia 

Angustia 

Compromisso 
 Se guardardes os meus mandamentos, 

permanecereis no meu amor; assim como 
também eu tenho guardado os 
mandamentos de meu Pai e no seu amor 
permaneço. 11   Tenho-vos dito estas 
coisas para que o meu gozo esteja em vós, 
e o vosso gozo seja completo.  

João 15:10 

Confiança  

Comprometimento 
Confiança 

 Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das 
águas de descanso. Salmos 23:2  

 
 Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que 

amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 
Romanos 8:28 

 
 Saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. 

Salmos 119:42 
 
 Lembro dos teus juizos de outrora e me conforto, ó Senhor. Salmo 

119: 52 
 
 Grande paz tem os que amam a tua lei; para eles não há tropeço. 

Salmo 119: 165 
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Confiança  

Comprometimento 

Obediência 

Temor 

Dependência 

Obediência 
 Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que 

andam na lei do Senhor.... Salmos 119 1:8 
 

 Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os 
meus caminhos. Salmos 119: 105 

 
 Estou em contínuo perigo de vida contudo não esqueço 

da tua lei. Salmos 119: 109 
 
 Sustenta-me, e serei salvo e sempre atentarei para os teus 

decretos. Salmos 119: 117 
 
 Livra-me da opressão do homem e guardarei os teus 

preceitos. Salmos 119: 134 

Confiança  

Comprometimento 

Obediência 

Gratidão 

Contentamento 

Temor 

Dependência 

Gratidão 
 À meia-noite me levanto para dar-te graças 

pelas tuas justas ordenanças.  
 Sou amigo de todos os que te temem e 

obedecem aos teus preceitos.  
 A terra está cheia do teu amor, SENHOR; 

ensina-me os teus decretos.  
Sl 119: 62-64 

 Tu és bom, e o que fazes é bom; ensina-me os 
teus decretos.  

Sl 119:68 


