
AULA 3 - AFIRMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CADA ÁREA DA VIDA 
 
1. COMUNHÃO COM O PAI 

 

1.1. Grupo 1 

1.1.1. Conheço um bom método de estudo bíblico. 
1.1.2. Conheço bem e sei utilizar boas ferramentas de estudo bíblico, tais como 

concordâncias, dicionários bíblicos, comentários, atlas bíblico, etc. 
1.1.3. Conheço bem os principais princípios de interpretação bíblica. sinto-me 

capacitado para fazer uma boa exegese dos textos bíblicos. 
1.1.4. Estou plenamente convencido de que é muito importante que eu invista um bom 

tempo diário no estudo da Bíblia. 
1.1.5. Sei que o estudo das Escrituras devem ter prioridade sobre o tempo que poderia 

gastar com televisão e internet. 
1.1.6. Tenho bons conhecimentos sobre Bibliologia. Estou plenamente familiarizado 

com os conceitos sobre inspiração, inerrância, infalibilidade, suficiência e 
autoridade da Bíblia. Consigo defender todos estes conceitos biblicamente. 

1.1.7. Conheço bem o ensino bíblico sobre o papel de meus pastores e mestres em 
minha vida. Posso citar várias passagens bíblicas que falam sobre o assunto.  

1.1.8. Consigo validar se um ensinamento de um pastor ou mestre é corretamente 
fundamentado nas Escrituras. 

1.1.9. Conheço bem o ensino bíblico sobre o papel de ministração que outros irmãos 
em Cristo têm sobre minha vida, e que eu tenho sobre a vida deles. Consigo 
citar vários textos sobre o assunto. 

1.1.10. Conheço bem o ensino bíblico sobre oração. Consigo citar várias passagens que 
ensinam sobre o assunto. 

1.1.11. Entendo claramente a importância da oração na minha vida. Sinto-me apto a 
aconselhar biblicamente alguém neste assunto. 

1.1.12. Sei que devo orar por minha família, por minha igreja, por meus líderes, pelas 
pessoas que não conhecem a Cristo e pelas autoridades.  

1.1.13. Conheço meu papel como intercessor. Conheço as oportunidades que a igreja 
oferece para a oração comunitária. 

1.1.14. Tenho plena consciência que minhas ofertas ao Senhor são uma forma de 
expressar meu amor a Ele e de honrá-Lo com o que Ele tem me dado. 

1.1.15. Conheço bem as normas de conduta apresentadas pela Bíblia nas mais 
diferentes esferas da minha vida. Conheço os Seus mandamentos expressos em 
Sua palavra. 

1.1.16. Sei que o Senhor cuida da minha vida. Conheço biblicamente o conceito sobre a 
soberania de Deus. 

1.1.17. Sei que meu amor a Deus é expresso por meu amor às pessoas. Conheço muito 
bem todo o ensino bíblico sobre amor. Consigo citar várias passagens que 
ensinam sobre o assunto 

1.1.18. Sei que se nutro ódio contra alguém não estou amando a Deus. Conheço o 
embasamento bíblico para essa verdade. Sou capaz de orientar biblicamente 
outros sobre o assunto. 

1.1.19. Conheço bem o ensino bíblico sobre o ministério do Espírito Santo em minha 
vida. Sou capaz de ensinar sobre esse assunto. 

1.1.20. Conheço bem o primeiro e grande mandamento. Consigo citar as passagens 
bíblicas que falam sobre o assunto, e consigo orientar outros a respeito do tema 

1.2. Grupo 2 

1.2.1. Sou um estudioso das escrituras. 



1.2.2. Ao estudar a Bíblia sempre uso boas ferramentas (dicionários, comentários, 
concordâncias, mapas, etc.). 

1.2.3. Ao estudar a Bíblia, creio que faço uma boa exegese dos textos bíblicos. 
1.2.4. Tenho feito muito mais do que meramente ler a Bíblia. Eu estudo a Bíblia 

diariamente. 
1.2.5. Passo muito mais tempo estudando a Bíblia do que em frente a TV ou 

navegando na Internet. 
1.2.6. Reconheço plenamente a autoridade da Bíblia sobre a minha vida. Procuro viver 

sempre pautado por seus ensinamentos. Não tenho nenhuma área da minha 
vida fora dos padrões bíblicos. Percebo ao longo do tempo muitas mudanças 
profundas em meu comportamento por causa da sua influência sobre o meu 
viver. 

1.2.7. Tenho freqüentado fielmente todos os contextos onde posso aprender das 
Escrituras com meus pastores e mestres (cultos, escola bíblica e koinonia). 
Percebo que Deus fala comigo através deles. 

1.2.8. Aprendo muito com meus pastores e mestres, mas procuro sempre receber seus 
ensinamentos exercitando meu discernimento bíblico. 

1.2.9. Tenho aprendido muito com outros irmãos em Cristo. Percebo claramente que 
Deus fala comigo através deles. Tenho tido muitas conversas edificantes com 
meus irmãos em Cristo. 

1.2.10. Considero-me uma pessoa de oração. Sinto que posso inspirar outras pessoas a 
orarem como eu. Nesta área, sou um bom modelo para outros irmãos em Cristo. 

1.2.11. Minha vida de oração mostra o quanto eu valorizo orar. Oro diariamente e várias 
vezes ao dia. Sou disciplinado na prática da oração. 

1.2.12. Oro constantemente por minha família, por minha igreja, por meus líderes, pelas 
pessoas que não conhecem a Cristo e pelas autoridades. 

1.2.13. Oro mais pelos outros do que por mim mesmo. Freqüento as reuniões de oração 
que a igreja oferece. Sou um intercessor oficial de algum ministério da igreja.  

1.2.14. Minhas ofertas ao Senhor têm sido entregues fiel, generosa e sacrificialmente. 
Expresso meu amor e apreciação ao Senhor através das minhas ofertas. Tenho 
prazer em desfrutar deste privilégio que é investir em sua obra. 

1.2.15. Tenho vivido em obediência aos Seus mandamentos. Não vejo em minha vida 
nenhuma área onde tenho transgredido Sua vontade. Minha ética minha 
moralidade são completamente pautadas em Seus padrões. 

1.2.16. Não tenho ansiedades nem temores sobre meu sustento ou meu futuro. Confio 
plenamente em Deus. 

1.2.17. Sou uma pessoa muito amável. Minha amabilidade é uma marca muito 
percebida por todos.  

1.2.18. Não guardo rancor ou mágoa de ninguém. Perdoo facilmente a todos que me 
ofendem. Nunca me ofendo facilmente. 

1.2.19. Não tenho apagado o Espírito. Não tenho entristecido o Espírito Santo. Não 
tenho ultrajado o Espírito sendo obstinado em meus erros. Tenho percebido 
claramente Suas orientações na minha vida e sigo-as à risca, mesmo diante de 
aparentes perdas. 

1.2.20. Eu posso afirmar sem hipocrisia que amo a Deus de todo o meu entendimento, 
de todo o meu coração, de toda a minha alma e com todas as minhas forças. 

 


