
AFIRMAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE CADA ÁREA DA VIDA 
 
1. RELACIONAMENTO 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. 

1.2. 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. 

 
2. DESENVOLVIMENTO PESSOAL 
 

2.1. Grupo 1 

2.1.1. Conheço bem o ensino bíblico sobre sexo. Consigo citar vários textos sobre o 
assunto. Sei muito bem o que Deus espera de mim quanto a minhas atitudes e 
pensamentos nesta área. Sei que esta é uma bênção a ser desfrutada 
exclusivamente dentro do casamento. Conheço bem minhas fraquezas e 
identifico facilmente as armadilhas que me cercam. 

2.1.2. Conheço bem o ensino bíblico sobre a mentira. Consigo citar vários textos sobre 
o assunto. Sei muito bem o que Deus espera de mim nesta área. Entendo que 
preciso ser uma pessoa 100% confiável. 

2.1.3. Conheço bem o que a Bíblia fala sobre a inveja e a cobiça. Consigo citar vários 
textos sobre o assunto. Sei que preciso ser agradecido por tudo o que tenho 
sem tomar como padrão o que os outros têm. 

2.1.4. Conheço bem o ensino bíblico sobre a idolatria, incluindo a avareza. Consigo 
citar vários textos sobre o assunto. 

2.1.5. Eu sei que devo ser uma pessoa predominantemente alegre. Conheço as 
verdadeiras razões que a Bíblia apresenta para sustentar minha alegria. Consigo 
citar vários textos sobre o assunto. Sei que posso me alegrar 
independentemente das circunstâncias desfavoráveis que posso estar vivendo.  

2.1.6. Conheço muito bem o quanto o Senhor valoriza o meu falar. Consigo citar vários 
textos sobre o assunto. Conheço o que a Bíblia ensina sobre maledicência, 
difamação, palavras duras e palavras torpes. 

2.1.7. Conheço bem o que a Bíblia ensina sobre a perseverança. Consigo citar várias 
passagens sobre o assunto.  

2.1.8. Conheço bem o que a Bíblia ensina sobre domínio próprio.  Consigo citar várias 
passagens sobre o assunto.  

2.1.9. Conheço bem o quanto o Senhor abomina o roubo e condena o ladrão. Consigo 
citar vários textos sobre o assunto.  

2.1.10. Conheço bem o que a Bíblia ensina sobre ira. Consigo citar várias passagens 
sobre o assunto. 



2.1.11. Conheço bem o que a Bíblia ensina sobre a prática do perdão. Consigo citar 
várias passagens sobre o assunto. 

2.1.12. Sei bem o que o Senhor espera que eu consiga identificar falsos ensinos e 
falsos mestres. Sinto-me seguro com meus conhecimentos bíblicos sobre as 
doutrinas fundamentais da fé cristã. Sei apresentar a razão da minha esperança 
para qualquer pessoa que me perguntar. Consigo argumentar biblicamente 
contra uma heresia. 

2.1.13. Sei exatamente como obter a sabedoria que vem do Pai. Estou convencido de 
que a sabedoria será real em minha vida quando minhas decisões, planos e 
ocupações estiverem amparadas em um temor obediente das Escrituras. Sei 
que sem conhecer a vontade de Deus não serei sábio. 

2.1.14. Conheço bem o ensino bíblico sobre soberba e humildade. Posso citar várias 
passagens que tratam do assunto. 

2.1.15. Conheço bem o que a Bíblia fala sobre amar meus irmãos em Cristo. Consigo 
citar várias passagens sobre o assunto. 

2.2. Grupo 2 

2.2.1. Considero-me um excelente vigilante na área sexual. Fujo sistematicamente das 
tentações e armadilhas que identifico. Não me envolvo em conversas íntimas e 
não mantenho laços emocionais com pessoas que não meu cônjuge. Se solteiro, 
pratico a abstinência. Não alimento fantasias pecaminosas. Desvio sempre os 
meus olhos para que não se contaminem. 

2.2.2. Nunca minto, mesmo que isso represente um ganho aparente ou um alívio 
momentâneo. Não colo na escola. Não peço que assinem listas de presença por 
mim, nem faço pelos outros. Minha declaração de imposto de renda é a 
expressão da verdade. Todo o meu faturamento é declarado. Emito recibos dos 
serviços que presto e emito notas dos produtos que vendo. No trabalho, estou 
disposto a sofrer qualquer conseqüência para ficar do lado da verdade. Sou uma 
pessoa 100% confiável. Não pratico nem a omissão nem a dissimulação. 

2.2.3. Não tenho inveja de ninguém. Não olho de maneira cobiçosa para as conquistas 
e bênçãos alheias. Não tenho frustrações quanto ao que o Senhor tem me dado. 
Posso dizer que estou completamente satisfeito com o que tenho. 

2.2.4. Não sou uma pessoa avarenta. Não faço grandes sacrifícios para obter mais 
dinheiro. Não sacrifico meu relacionamento familiar pelo dinheiro. Não sou 
sovina. Sou generoso. Tenho prazer em dar quando vejo alguma necessidade. 
Não sou uma pessoa consumista. Não tenho prazer em fazer compras de coisas 
desnecessárias ou luxuosas. Nunca gasto mais do que tenho. 

2.2.5. Não sou desanimado. Sou uma pessoa alegre. Encontro no Senhor muito mais 
motivos de alegria do que as eventuais tristezas e decepções da minha vida. 
Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Sou feliz com Jesus, e expresso 
isso com minha vida. 

2.2.6. Nunca faço fofoca, nem dou ouvidos aos fofoqueiros. Só falo da vida alheia para 
tecer elogios. Da minha boca não saem palavras que não edifiquem. Minhas 
palavras nunca ferem - são sempre medicinais. Sou conhecido pela doçura no 
meu falar. Nunca falo palavrões. Jamais faço piadas para ferir ou depreciar os 
outros. Jamais faço críticas depreciativas. Não me intrometo na vida alheia - só 
emito opinião quando solicitado ou quando sou biblicamente responsável. 

2.2.7. Não desisto facilmente diante dos desafios da vida. Sou persistente e 
perseverante em relação a desafios e obstáculos. Tenho zelo por minhas 
responsabilidades, e me esforço para superar os obstáculos e dificuldades que 
encontro. 

2.2.8. Como e bebo sempre com moderação. Controlo muito bem meus impulsos e 
emoções. Não sou alguém de "pavio curto". 

2.2.9. Nunca me aproprio indevidamente do que não me pertence. Respeito as leis de 
"copyright" e direitos autorais. Não faço cópias ilegais de livros. Não tenho 



músicas e filmes que não comprei ou que são cópias ilegais. Não tenho 
programas e jogos piratas. Não compro produtos falsificados. Não sonego 
impostos. 

2.2.10. Não sou uma pessoa que se exalta facilmente. Jamais falo grosseiramente com 
alguém. Não alimento pensamentos que desejam o mal dos outros. Não sou 
agressivo. Sou tranqüilo e brando em todas as minhas relações. 

2.2.11. Não guardo rancor de ninguém nem estou amargurado com ninguém. Consigo 
praticar o perdão, mesmo quando é difícil para mim. Não trago à tona ofensas 
perdoadas do passado. Não trato depreciativamente quem me ofende. 

2.2.12. Não "engulo" qualquer afirmação feita por um pastor ou mestre. Sempre procuro 
exercitar meu discernimento espiritual confrontando todo ensino com a sã 
doutrina. Quando me deparo com algum conceito estranho sendo ensinado, 
procuro obter os esclarecimentos pertinentes e se necessário, confronto a 
pessoa com a verdade bíblica mostrando seu erro. 

2.2.13. O clamor por sabedoria está sempre presente em minhas orações. Considero-
me uma pessoa sábia e apta para aconselhar biblicamente os irmãos em Cristo 
em qualquer área da vida. Sou um bom exemplo de quem teme a Deus e 
procura andar sempre em conformidade com Sua vontade. 

2.2.14. Nunca procuro me valorizar, destacando as coisas que faço ou que sou capaz 
de fazer para causar boa impressão nos outros. Nunca busco o elogio. Nunca 
me sinto superior a quem sabe menos, faz menos ou tem menos do que eu. 
Nunca pauto minhas escolhas com base no que vão pensar de mim. Não sou 
ávido pela aprovação alheia. 

2.2.15. Estou sempre atento às necessidades de meus irmãos em Cristo e tenho prazer 
em supri-las. Sou tolerante e paciente com o erro alheio. Estou sempre pronto a 
abrir mão dos meus direitos e sofrer algum dano por um irmão. Tenho sido 
generoso com pessoas pobres. Ajudo pessoas carentes com freqüência. 

 
3. FAMÍLIA 
 

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. 

3.2. 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. 

 
 
4. MINISTÉRIO E CONGREGAÇÃO 
 

4.1. Grupo 1 

4.1.1. Conheço bem o papel da igreja de Cristo neste mundo. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 

4.1.2. Conheço bem o ensino bíblico sobre o Corpo de Cristo. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 

4.1.3. Conheço as ordenanças do Senhor. Posso citar as passagens que tratam do 
assunto. 

4.1.4. Conheço o ensino bíblico sobre dons espirituais. Posso citar várias passagens 
sobre o assunto.  

4.1.5. Conheço bem minha igreja local. Conheço todos os ministérios e seus principais 
objetivos e responsabilidades. 

4.1.6. Conheço o ensino bíblico sobre a comunhão cristã. Posso citar várias passagens 
sobre o assunto. 

4.1.7. Conheço as oportunidades que tenho para estar me congregando com meus 
irmãos em Cristo. 

4.1.8. Conheço as minhas responsabilidades na edificação do corpo de Cristo. Posso 
citar várias passagens sobre o assunto. 

4.1.9. Conheço o ensino bíblico sobre discipulado cristão. Posso citar várias 
passagens sobre o assunto. 

4.1.10. Conheço minhas responsabilidades sobre a vida espiritual de meus irmãos em 
Cristo. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

4.1.11. Sei da importância de orar por minha igreja. Posso citar várias passagens que 
ensinam sobre o assunto. 

4.1.12. Sei da importância de orar por meus líderes. Posso citar várias passagens que 
ensinam sobre o assunto. 

4.1.13. Sei da importância de orar por meus irmãos em Cristo. Posso citar várias 
passagens que ensinam sobre o assunto. 

4.1.14. Sei da importância da oração de meus irmãos em cristo por minha vida, família e 
ministério. Posso citar várias passagens que ensinam sobre o assunto. 

4.1.15. Conheço o ensino bíblico sobre ser um servo. Posso citar várias passagens que 
ensinam sobre o assunto. 

4.2. Grupo 2 



4.2.1. Servir na igreja tem sido uma das maiores prioridades da minha vida. Tenho o 
maior prazer em fazer parte de um projeto celestial tão grandioso.  

4.2.2. Tenho assumido responsabilidades bem definidas, com objetivos ministeriais e 
contextos de atuação muito claros. Presto contas do que faço a meu líder. Sou 
um membro ativo e relevante no Corpo de Cristo. 

4.2.3. Já fui batizado, conforme ordenou o Senhor, e priorizo sempre estar presente 
aos cultos de ceia do Senhor. Só falto em uma celebração de ceia em casos 
muito especiais e com motivos muito justos. 

4.2.4. Conheço pelo menos um dom que o Espírito Santo me concedeu e tenho 
utilizado-o sistematicamente no meu ministério. 

4.2.5. Escolhi, dentro das oportunidades que existem na minha igreja local, pelo menos 
um lugar para servir colocando a mão na massa e contribuindo com minhas 
idéias. Não fico apresentando idéias para que os outros realizem nem criticando 
trabalhos com os quais não me envolvi. Tenho estado sempre disponível para 
implementar as idéias que dou, caso sejam aceitas. 

4.2.6. Tenho irmãos em cristo com os quais abro meu coração, confesso minhas falhas 
e peço orientação. Tenho relacionamentos cristãos pautados pelo amor e 
intimidade. 

4.2.7. Freqüento a escola bíblica, os cultos e faço parte de um grupo pequeno que se 
reúne fora da igreja. Priorizo estar sempre presente aos eventos e programas da 
minha igreja, sejam aos domingos ou em ocasiões especiais. Tenho um grande 
prazer de estar com meus irmãos em Cristo. 

4.2.8. Sirvo em um ministério com meus dons e sou motivado pelo amor cristão. Tenho 
prazer em obedecer meu Senhor edificando a Sua igreja e em servir meus 
irmãos em Cristo. 

4.2.9. Estou investindo em outras vidas em um programa de discipulado cristão. Estou 
ajudando outros irmãos em Cristo a se tornarem cada vez mais parecidos com 
Cristo, derramando um pouco de minha vida em suas vidas. 

4.2.10. Quando vejo algum irmão em alguma falta, eu não me omito. Eu pratico a 
exortação amorosa para o bem da pessoa e para a saúde do corpo. Posso dizer 
que me importo com a vida dos irmãos em Cristo com os quais convivo. 

4.2.11. Oro diariamente por minha igreja. Por seu crescimento e apego fiel ao Senhor e 
Sua palavra. 

4.2.12. Oro diariamente por meus pastores e líderes. Para que o Senhor os guarde de 
tropeçar e dê sabedoria e forças para a tarefa que têm. 

4.2.13. Oro diariamente por irmãos em Cristo. Me importo com suas vidas e pergunto 
sempre que motivos de oração eles têm. 

4.2.14. Compartilho minhas necessidades com alguns irmãos em Cristo e sempre peço 
que orem por mim. 

4.2.15. Quando vejo alguma necessidade a ser suprida ou algo a ser feito com o que 
posso colaborar, eu me prontifico a fazer o serviço - independentemente do dom 
espiritual que recebi. 

 
 
 
5. PROCLAMAÇÃO 
 

5.1. Grupo 1 

5.1.1. Conheço bem os principais ataques e objeções à fé cristã, e conheço bem os 
melhores argumentos de defesa da fé. 

5.1.2. Já participei de treinamentos sobre evangelização e já li livros sobre o assunto. 
Conheço boas ferramentas evangelísticas. 

5.1.3. Sei apresentar a razão da minha fé para qualquer pessoa que pedir. Tenho 
vários textos Bíblicos para apresentar no que creio. 



5.1.4. Sei que faço parte da grande comissão. Conheço bem o que o Senhor espera de 
mim nesta área. Posso citar várias passagens que ensinam sobre o assunto. 

5.1.5. Sei que a proclamação do evangelho pode implicar em vários sacrifícios 
pessoais. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.6. Sei que para proclamar o evangelho preciso criar pontos de identificação com 
meu público alvo. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.7. Sei que para ser uma boa testemunha de Cristo com minhas palavras, eu tenho 
que ser com minha vida. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.8. Sei da importância da oração no processo de proclamação. Posso citar várias 
passagens que ensinam sobre o assunto. 

5.1.9. Conheço o que a Palavra de Deus ensina sobre a ousadia necessária para 
pregar a Cristo. Posso citar várias passagens que ensinam sobre o assunto. 

5.1.10. Conheço o que a Palavra de Deus ensina sobre envergonhar-se de Cristo e do 
evangelho. Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.11. Sei qual é a decisão mais importante que uma pessoa tem a tomar na vida. 
Posso citar os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.12. Conheço as implicações para a vida dos que não crerem em Cristo. Posso citar 
os textos bíblicos que ensinam isso. 

5.1.13. Sei o que a Palavra ensina sobre amor ao próximo. Posso citar vários textos 
bíblicos que ensinam isso. 

5.1.14. Identifico na minha vida várias oportunidades para pregar o evangelho. 
5.1.15. Sei que prestarei contas a Deus pelas oportunidades que tive para testemunhar. 

Posso citar alguns textos bíblicos que ensinam isso. 

5.2. Grupo 2 

5.2.1. Sempre que encontro pessoas hostis e ignorantes em relação à fé cristã, eu 
procuro apresentar os argumentos que podem ajudar a remover barreiras 
intelectuais ao evangelho - desde que a pessoa esteja aberta para ouvir. 

5.2.2. Neste ano eu obtive e entreguei materiais e livros evangelísticos a várias 
pessoas que não conhecem a Cristo.  

5.2.3. Neste ano eu compartilhei o evangelho com várias pessoas. Apresentei 
biblicamente a sua condição de pecadores e contei das boas novas da salvação. 

5.2.4. Evangelizar para mim é um estilo de vida. Estou sempre cavando oportunidades 
para testemunhar de Cristo. 

5.2.5. Neste ano fui motivo de gozação e perseguição em várias ocasiões por 
compartilhar a minha fé em Cristo. 

5.2.6. Neste ano procurei me relacionar com várias pessoas em Cristo, buscando 
oportunidades de convívio para abrir portas para proclamar o evangelho. 
Participei, inclusive, de várias atividades que não aprecio por amor à quem eu 
queria pregar. 

5.2.7. Creio que as pessoas sem Cristo com as quais convivo vêem em mim um bom 
testemunho. Sempre tomo o maior cuidado com meu bom testemunho entre os 
pagãos - em palavras e procedimentos. 

5.2.8. Estou sempre orando pela conversão de várias pessoas. Clamo por ousadia, 
sabedoria e oportunidades para proclamar. 

5.2.9. Sou ousado na proclamação do evangelho. Não perco nenhuma oportunidade, e 
estou sempre procurando criar oportunidades para falar de Cristo. 

5.2.10. Neste ano eu não me envergonhei do evangelho nem de Cristo nenhuma vez. 
Não tenho medo de gozações, de reprovação ou de ser tachado com qualquer 
rótulo pejorativo. 

5.2.11. Sempre olho para quem não crê em Cristo com amor, misericórdia e com um 
grande senso de urgência por proclamar. Isso me leva a falar constantemente 
sobre as boas novas de Salvação. 



5.2.12. Tenho o maior temor em passar pela vida de alguém e não alertá-lo sobre a 
Verdade. Esse meu temor tem se manifestado nas minhas atitudes que buscam 
sistematicamente criar oportunidades de proclamar. 

5.2.13. Estou sempre atento às necessidades das pessoas sem Cristo para poder 
manifestar meu amor por elas. 

5.2.14. Neste ano, eu não desperdicei nenhuma oportunidade que se abriu para 
proclamar o evangelho de Cristo. 

5.2.15. Alimento um grande temor por me omitir pois prestarei contas a Deus pelo meu 
silêncio. Procuro sistematicamente ficar limpo do sangue de todos os que eu me 
relaciono e que serão condenados por não crerem em Cristo. 

 
6. TRABALHO SECULAR / OBTENÇÃO E USO DO SUSTENTO 
 

6.1. Grupo 1 

6.1.1. Sei o que a Bíblia ensina sobre minhas habilidades para realizar meu trabalho 
secular. Posso citar algumas passagens sobre o assunto. 

6.1.2. Sei o que o Senhor espera de mim quanto à qualidade do meu trabalho. Posso 
citar algumas passagens sobre o assunto. 

6.1.3. Sei o que o Senhor pensa sobre preguiça. Posso citar algumas passagens sobre 
o assunto. 

6.1.4. Sei o que a Bíblia ensina sobre minha postura diante de meus superiores no 
trabalho. Posso citar vários textos sobre o assunto. 

6.1.5. Conheço os padrões éticos da Palavra que devem permear minhas atividades 
profissionais. Posso citar vários textos sobre o assunto. 
 

6.1.6. Sei avaliar se minha atividade profissional está adequada em relação às minhas 
demais responsabilidades. 

6.1.7. Sei avaliar se sou bem sucedido profissionalmente conforme os parâmetros 
bíblicos. Posso citar algumas passagens para defender isso. 

6.1.8. Sei o que o trabalho representa em minha vida, conforme os princípios das 
Escrituras. Sei quais devem ser as motivações corretas para o meu trabalho, 
conforme a vontade de Deus. Posso citar vários textos sobre o assunto. 

6.1.9. Conheço os parâmetros bíblicos para definir adequadamente as minhas 
necessidades reais. Posso citar várias passagens sobre o assunto. 

6.1.10. Conheço os parâmetros bíblicos que devem ser usados para definir o meu 
contentamento com o que Deus tem me dado. Posso citar várias passagens 
sobre o assunto. 

6.1.11. Sei o que a Bíblia ensina sobre planejamento. Posso citar várias passagens 
sobre o assunto. 

6.1.12. Sei o que a bíblia ensina sobre contrair dívidas. Posso citar vários textos sobre o 
assunto. 

6.1.13. Sei o que a Bíblia ensina sobre o acúmulo de riquezas. Posso citar vários textos 
sobre o assunto. 

6.1.14. Conheço as oportunidades que meu trabalho abre para servir a Deus sendo sal 
e luz e para proclamar. 

6.1.15. Sei o quanto sou dependente de Deus para ser um bom profissional. Conheço o 
que a Palavra fala sobre isso. 

6.2. Grupo 2 

6.2.1. Tenho me empenhado para ser um perito em minha profissão. Estou atualizado 
profissionalmente, pois me esforcei para participar de treinamentos e de 
trabalhos que me valorizem como profissional. Sou valorizado pelo mercado de 
trabalho. 



6.2.2. Tenho excelentes avaliações sobre a qualidade do trabalho que entrego ao meu 
empregador ou a meus clientes. Sou conhecido pela excelência profissional. 

6.2.3. Sou aplicado e responsável no trabalho. Jamais "enrolo" ou faço corpo mole 
frente aos desafios profissionais que me são colocados. 

6.2.4. Tenho sempre uma atitude de respeito e submissão aos meus superiores no 
trabalho. Não somente aos bons chefes, mas também aos chefes injustos e 
perversos. 

6.2.5. Jamais minto em meu trabalho. Jamais prometo e não entrego nem assumo 
compromissos que sei que não cumprirei. Tenho uma atitude de cooperação e 
não de competição com meus colegas de trabalho. 

6.2.6. Minha atividade profissional está equilibrada em relação às minhas demais 
responsabilidades nesta vida. Meu trabalho não prejudica meu relacionamento 
com Deus, nem com meu cônjuge, nem me impede de educar e me relacionar 
adequadamente com meus filhos, nem prejudica meu ministério na igreja local. 

6.2.7. Posso dizer que sou bem sucedido profissionalmente não pelas promoções que 
recebi, ou pelo meu salário, mas pela busca constante em honrar a Deus com 
minha profissão frente às Suas demais vontades na minha vida. 

6.2.8. Meu trabalho é meu "ganha pão" e um excelente contexto para servir a Deus. Eu 
não vivo para o trabalho, nem para o dinheiro - eu vivo para Deus. Posso até 
fazer o que gosto e me realizar profissionalmente, mas a maior realização que 
busco no trabalho é satisfazer a vontade do meu Senhor. 

6.2.9. Tenho o que comer e o que vestir. Estou, portanto, devidamente suprido por 
Deus. Se eu precisar diminuir bem o padrão de vida que tenho hoje, tendo o que 
comer e vestir me considerarei suprido por Deus.  

6.2.10. Estou contente com o que tenho. Não reclamo nem me lamento de coisas que 
ainda não possuo. Não estou vivendo em função de ganhar mais para comprar 
mais, como se essas coisas me trouxessem contentamento. 

6.2.11. Tenho meus gastos sob controle. Ando conforme meu orçamento doméstico pré-
definido e conforme minhas reais possibilidades. Tenho aversão por gastar com 
bobagens, desperdiçando o que o Senhor tem me dado. 

6.2.12. Nunca gasto o que não tenho. Não tenho dívidas por causa de nem estou 
pagando juros sobre itens de consumo que poderia não ter comprado. 

6.2.13. Não pretendo enriquecer. Não tenho desperdiçado minha vida nem 
negligenciado minhas responsabilidades perseguindo o acúmulo de riquezas. 

6.2.14. Já fui perseguido em meu trabalho por ser um cristão que vive piedosamente. 
Meu trabalho é hoje um dos principais locais onde tenho proclamado o 
evangelho. Meus colegas de trabalho e meus superiores confiam em mim. 

6.2.15. Nunca considero que ganho meu pão por méritos pessoais. Sempre agradeço a 
Deus e o louvo por me capacitar para o bom desempenho do meu trabalho. 

 
7. OUTRAS ASPIRAÇÕES 
 

7.1. Grupo 1 

7.1.1. Sei o que o Senhor espera de mim quanto ao cuidado de mim mesmo e de 
minha saúde. Posso citar passagens que ensinam isso. 

7.1.2. Conheço meus limites físicos e emocionais. 
7.1.3. Conheço várias formas de obter descanso, me distrair e recarregar minhas 

energias. 
7.1.4. Consigo enumerar várias atividades de entretenimento que me divertem e dão 

prazer. 
7.1.5. Conheço várias atividades de entretenimento que posso fazer junto com minha 

família. 
7.1.6. Gostaria de conhecer mais alguns assuntos que podem ter utilidade para meu 

ministério. 



7.1.7. Gostaria de conhecer mais alguns assuntos que me dessem melhor 
embasamento para defender minha fé. 

7.1.8. Gostaria de estudar mais para ser um profissional melhor. 
7.1.9. Gostaria de crescer mais academicamente. 
7.1.10. Sei que perderei meu valor no mercado de trabalho com o tempo. 
7.1.11. Sei que os meus rendimentos do futuro precisam ser providenciados no 

presente. 
7.1.12. Sei que um patrimônio bem adquirido e cuidado pode trazer estabilidade 

financeira no futuro. 
7.1.13. Sei que uma educação secular adequada poderá ser útil para meus filhos, mas 

isto custa caro. 
7.1.14. Gostaria de fazer uma viagem especial com meu cônjuge. 
7.1.15. Sei que meu patrimônio de deteriora se mal cuidado ou mal administrado. 

7.2. Grupo 2 

7.2.1. Tenho investido em cuidar da minha saúde. Mantenho meu peso em um 
patamar ideal e me exercito regularmente para manter minha forma. 

7.2.2. Não descuido de meu descanso. Procuro sempre dormir por tempo suficiente e 
trabalhar um volume de horas que seja compatível com meus limites. 

7.2.3. Realizo atividades que me relaxam com freqüência. 
7.2.4. Realizo atividades que me divertem com freqüência.  
7.2.5. Me divirto com minha família com freqüência. 
7.2.6. Neste ano li mais de 3 bons livros que me ajudaram a servir melhor na igreja. 
7.2.7. Neste ano li mais de 3 bons livros sobre apologética. 
7.2.8. Neste ano realizei vários treinamentos que contribuíram para meu crescimento 

profissional. 
7.2.9. Já identifiquei e me matriculei no curso que gostaria de fazer. 
7.2.10. Já tenho planos para meu futuro profissional e para adequar minhas despesas 

caso seja demitido ou passe a ganhar menos. 
7.2.11. Tenho um bom plano de previdência privada, ou um bom pé de meia, ou um 

bom patrimônio, ou um bom negócio que garantirá os rendimentos que 
necessitarei no futuro. 

7.2.12. Tenho o hábito de poupar ou fazer investimentos em ativos que valorizam com o 
tempo.  

7.2.13. Já estou poupando especificamente para os estudos dos meus filhos. Neste 
ritmo terei os recursos necessários para sua educação. 

7.2.14. Já estou poupando especificamente para realizar esta viagem especial. 
7.2.15. Cuido adequadamente da manutenção dos meus imóveis. Estou atento às 

tendências do mercado imobiliário. 


