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Como controlar as emoções
O pensamento 
determina nossas 
emoções.
Podemos escolher 
nosso pensamento.
Exemplo da viúva.
Exemplo da moça que 
perdeu o pai.

O PARDAL E A MARIPOSA

“Portanto, se fostes ressuscitados 
juntamente com Cristo, buscai as 
coisas lá do alto, onde Cristo vive, 

assentado à direita de Deus.”
(Colossenses 3:1) 

O PARDAL E A MARIPOSA

“Buscai, pois, em primeiro lugar, 
o seu reino e a sua justiça, e 
todas estas coisas vos serão 

acrescentadas.” (Mateus 6:33) 
Prioridades invertidas.
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PENSE COMIGO

“Pensai nas coisas lá do alto, 
não nas que são aqui da 
terra;” (Colossenses 3:2) 
“Finalmente, irmãos, tudo o 
que é verdadeiro, tudo o que 
é respeitável, tudo o que é
justo, tudo o que é puro, tudo 
o que é amável, tudo o que é
de boa fama, se alguma 
virtude há e se algum louvor 
existe, seja isso o que ocupe 
o vosso pensamento.”
(Filipenses 4:8) 

NOSSA VERDADEIRA VIDA

“porque morrestes, e a vossa 
vida está oculta juntamente 
com Cristo, em Deus. 
Quando Cristo, que é a nossa 
vida, se manifestar, então, 
vós também sereis 
manifestados com ele, em 
glória.” (Colossenses 3:3-4) 
Tudo o que fazemos ou 
deixamos de fazer aqui na 
Terra tem repercussão na 
Eternidade.

OLHA QUE TERRÍVEL
“Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além 
do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o 
que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, 
pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se 
tornará a obra de cada um; pois o Dia a demonstrará, 
porque está sendo revelada pelo fogo; e qual seja a 

obra de cada um o próprio fogo o provará. Se 
permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento 
edificou, esse receberá galardão; se a obra de alguém 

se queimar, sofrerá ele dano; mas esse mesmo será
salvo, todavia, como que através do fogo.” (1 Coríntios 

3:11-15) 
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Segundo período
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