
AULA 5 - AFIRMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CADA ÁREA DA VIDA 
 
 
3. LAR 

 

3.1. Grupo 1 

3.1.1. Conheço bem meu papel dentro do meu casamento conforme a 
orientação da Bíblia (marido:líder amoroso esposa: auxiliadora 
submissa). Consigo citar vários textos sobre o assunto. 

3.1.2. Sei o que Deus espera de mim em relação a minha participação no 
desenvolvimento do meu cônjuge. Consigo citar vários textos sobre o 
assunto. 

3.1.3. Sei o que o Senhor espera de mim em relação à manutenção da 
estabilidade do meu casamento dentro da sua vontade. Consigo citar 
vários textos sobre o assunto. 

3.1.4. Sei o que Deus espera de mim sobre a comunicação dentro do meu 
casamento. Consigo citar vários textos sobre o assunto. 

3.1.5. Sei o que o Senhor espera de mim em relação à prática do perdão 
dentro do meu lar. Consigo citar vários textos sobre o assunto. 

3.1.6. Sei o que o Senhor espera de mim nas situações de conflitos dentro 
do casamento. Consigo citar vários textos sobre o assunto. 

3.1.7. Conheço bem o ensino bíblico sobre relacionamento sexual dentro do 
casamento. Consigo citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.8. Sei o que Deus espera de mim sobre o ensino da Sua Palavra a 
meus filhos. Posso citar várias passagens sobre o tema. 

3.1.9. Sei o que Deus espera de mim como pai ou mãe em relação a ser um 
modelo para meus filhos. Consigo citar várias passagens sobre o 
assunto. 

3.1.10. Conheço bem o padrão bíblico sobre a disciplina de filhos. Posso 
citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.11. Conheço bem o meu papel no desenvolvimento de meus filhos. 
Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.12. Sei qual é o melhor legado que posso deixar para meus filhos, 
conforme a Sua Palavra. Posso citar várias passagens sobre o 
assunto. 

3.1.13. Sei o que Deus espera de mim como um filho em relação a meus 
pais. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.14. Conheço minhas responsabilidades quanto ao suporte que devo das 
a todas as necessidades de meus pais (dinheiro, saúde, habitação, 
etc.). Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.15. Sei da importância da oração a favor da minha família. Posso citar 
várias passagens sobre o assunto. 

3.1.16. Conheço as causas pecaminosas que provocam conflitos no 
casamento. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.17. Conheço o ensino bíblico sobre endividamento. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 

3.1.18. Conheço as causas do endividamento pecaminoso. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 



3.1.19. Conheço vários princípios bíblicos sobre administração financeira. 
Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

3.1.20. Consigo identificar claramente meus principais defeitos que têm 
atrapalhado meu casamento e meus papeis no meu lar. 

3.2. Grupo 2 

3.2.1. MARIDOS: Tenho sido um líder amoroso para minha esposa, 
conforme o padrão da Bíblia: amo minha esposa como Cristo amou a 
igreja. Faço qualquer sacrifício por ela. Podem perguntar se ela se 
sente amada por mim que a resposta será afirmativa. 
ESPOSAS:Tenho sido uma esposa submissa à liderança do meu 
marido e empenhada em auxiliá-lo em tudo o que precisar. Podem 
perguntar a meu marido se tenho sido uma companheira idônea e 
auxiliadora que a resposta será afirmativa. 

3.2.2. Estou sempre atento às necessidades físicas, emocionais e 
espirituais do meu cônjuge. Tenho investido um bom tempo 
promovendo o desenvolvimento do meu cônjuge. 

3.2.3. Eu invisto no meu casamento. Invisto na manutenção da nossa 
amizade e no fortalecimento do nosso vínculo amoroso. Tenho muito 
prazer em gastar tempo com meu cônjuge, e faço isso com 
freqüência. 

3.2.4. Procuro me comunicar sempre com meu cônjuge com franqueza, 
porém com brandura amorosa. Procuro sempre usar palavras que 
não ferem, mas que restauram e curam. Nunca "viro a cara" e uso o 
silêncio como instrumento de punição. 

3.2.5. Sou um bom perdoador. Jamais trago ofensas do passado para 
provocar, machucar ou diminuir meu cônjuge. Não guardo rancor ou 
mágoa quando ofendido ou contrariado. 

3.2.6. Sempre evito o conflito - sou um pacificador dentro de casa. Tomo 
sempre a iniciativa da reconciliação quando ocorre algum conflito. 
Nunca deixo o sol se por sobre alguma briga ou discussão.  

3.2.7. Tenho o maior prazer em satisfazer as necessidades sexuais do meu 
cônjuge, mesmo que sejam diferentes das minhas. Jamais uso 
artifícios para evitar a relação sexual. Jamais nego a relação sexual 
como meio de punir meu cônjuge. 

3.2.8. Sou um dos principais mestres da Palavra de Deus a meus filhos. 
Ensino-os a Sua palavra freqüentemente. Temos um calendário de 
estudo bíblico mas também procuro conversar sobre Sua Palavra em 
contextos mais informais e nas situações do cotidiano de meus filhos. 
Me esforço para desenvolver em meus filhos a apreciação e zelo por 
Sua palavra. 

3.2.9. Sou um bom modelo de cristão para meus filhos. Eles ficarão mais 
parecidos com Cristo ao se espelharem em minha vida. Quero que 
eles sejam o servo que eu sou, tenham a maturidade que tenho e a 
seriedade que tenho quanto às coisas do Senhor. 

3.2.10. Tenho usado a vara da disciplina em meus filhos conforme as 
orientações da Palavra. A disciplina que aplico é sempre amorosa, 
moderada e sem ira. Creio que disciplino-os sempre que é 
necessário. Não sou omisso nem negligente em discipliná-los. 



3.2.11. Sou um pai ou mãe muito presente na vida de meus filhos. Conheço 
as suas necessidades e estou sempre disposto a ajudá-los quando 
precisam de mim. Meus filhos recorrem a mim quando precisam - 
eles não me evitam. Eles sentem-se seguros com minha presença 
em suas vidas, e confiam plenamente em mim. Faço qualquer 
sacrifício pessoal ou profissional por meus filhos. 

3.2.12. Me empenho muito e oro sempre para que meus filhos andem nos 
caminhos do Senhor como servos fiéis. Me esforço muito mais por 
isso do que por dar-lhes conforto material ou uma futura estabilidade 
profissional. 

3.2.13. Tenho honrado meu pai e minha mãe. Trato-os com consideração, 
respeito e carinho. Procuro sempre investir tempo em estar com eles 
demonstrando meu amor e minha gratidão. Eu sempre ouço e 
humildemente acato seus conselhos quando alinhados com a Palavra 
de Deus.  

3.2.14. Procuro sempre falar e agir de modo que meus pais saibam que 
podem contar comigo para suprir qualquer necessidade que possam 
ter - seja de dinheiro, de habitação, de saúde ou na área afetiva. 
Tenho suprido todas as suas necessidades que conheço. 

3.2.15. Oro diariamente por minha esposa por meus filhos e por meus pais. 
Oro por necessidades específicas. Peço sempre a Sua sabedoria 
para que eu possa fazer a Sua vontade na vida da minha família. 

3.2.16. Sou uma pessoa conciliadora no meu casamento. Sempre que erro, 
reconheço meu erro e humildemente peço perdão. Perdoo facilmente 
o meu cônjuge. Não guardo rancor. Não aplico punições emocionais 
ao meu cônjuge, tais como respostas curtas e grossas, silêncio, cara 
feia, etc. 

3.2.17. Não estou endividado. Consigo poupar sistematicamente. Não vejo 
desperdícios no meu uso do dinheiro. Estou plenamente satisfeito 
com os ganhos que o Senhor tem me proporcionado. 

3.2.18. Não há pecados na minha vida que estejam me levando ou poderão 
me levar ao endividamento.  

3.2.19. Pratico muito bem os princípios bíblicos sobre administração 
financeira. Sou um poupador, planejo bem meus gastos, me adapto 
facilmente quando cortes nos gastos são necessários, não pago juros 
e não entro em dívidas. Sempre que necessário busco conselhos 
sábios. 

3.2.20. Estou me esforçando para melhorar minhas falhas de caráter que 
atrapalham meu casamento e meu lar. Confesso meus pecados, 
clamo por transformação e tenho observado progressos significativos 
em minha vida com o passar do tempo. 

 


