COMPROMISSO COM DEUS
Estudo 01
Muitas pessoas desejam uma fé verdadeira e uma libertação de pactos, crenças e problemas que
não a ajudam numa vida religiosa autêntica. O que fazer? Leia os textos, responda com toda a
sua fé e comece a crer e viver o que você leu e orou. (Escreva: meu, eu, etc.)

1 - Deus deu a cada uma a liberdade de escolha (livre arbítrio). O que eu posso fazer? Apocalipse
3:20 e Lucas 11:24-26
R.: ___________________________________________________________________________
2 - Agora que decidi abrir a minha vida toda para Deus, o que mais eu preciso fazer? João 1:12
R.: __________________________________________________________________________
3 - Como posso receber a Jesus como meu salvador pessoal?
R.: ORAR: (explicar para que a pessoa possa saber o que está fazendo). Ore agora, (as palavras
são minhas, mas a FÉ é SUA). Repita comigo de todo o seu coração, fé e alma.
“Senhor Deus, eu entrego a ti o meu corpo, alma e espírito. Reconheço que pequei, peço perdão.
Creio que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos os pecados. Recebo a Jesus como único
e suficiente Salvador e Senhor. Amém.”
4 - Feita esta oração, viva agora e todos os dias com essa fé em Deus e nas suas Promessas. I
Coríntios. 6:19,20. Quais são essas promessas?
R.: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5 - Saiba que uma vez orando com fé, todo o pacto do passado foi desfeito, todo o poder e
ameaça agora já não existe mais, porque o corpo, alma e espírito pertencem a Deus, conforme
confirmado em Colossenses 1:12-14, certo? Resp:______ Existe ainda mais uma garantia, leia I
João 5:18 e confirme: “Se estou em Deus e Cristo Jesus, o que acontece?”
R: ____________________________________________________________________________
6 - Com a garantia que estou em Jesus, como devo viver a partir de hoje? II Coríntios 5:17 e
Isaías 43:18-25
R.: ___________________________________________________________________________
7 - Provações, dificuldades, tentações virão, mas qual a garantia que serei vitorioso? I Coríntios
10:13; Filipenses 4:13.
R.: ___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8 - Quando sentir que algo estranho está lhe influenciando, sentimentos ruins, ouvindo vozes etc.,
comece a orar. Veja bem, é só orar; pense e creia na sua oração. Ex.: “Eu sou de Jesus”. “O
sangue de Cristo Jesus tem poder na minha vida”. “Jesus é meu salvador” etc., mais uma vez:
repetir frases não ajuda em nada, só a fé real no Senhor da sua vida! Apocalipse 12:11 e
Romanos 10:10.
9 - Pronto para a nova vida? Então escreva o que vai fazer. Gálatas 2:20
R.: ___________________________________________________________________________
10 – Gostaria de ir domingo à igreja?
R.: ______________________________________

JESUS
NOME: ___________________________________________________________ ESTUDO 02

Nesta série de estudos estamos interessados em conhecer quem é JESUS. A Bíblia é a fonte de
revelação sobre JESUS. Ela será, portanto, o texto básico. Ao mesmo tempo que vamos
descobrindo quem é JESUS e o que ele faz, queremos confrontar nossas vidas com essas
realidades. Assim sendo, o estudo não será teórico, mas também prático. Com isso daremos os
dois passos básicos no estudo da Bíblia, ou seja, "descobrir o que ela diz e como funciona em
nossa vida"
1) Leia os versículos abaixo e responda a pergunta: Quem é JESUS? (Escreva: meu, eu etc.)
1.1) João 1:9 e 8:12__________________________________________________________
1.2) João 1:29 __________________________________________________________________
1.3) João 4:42 __________________________________________________________________
1.4) João 6:35 __________________________________________________________________
1.5) João 11:25 _________________________________________________________________
1.6) João 14:6 __________________________________________________________________
2) O que é preciso fazer para me tornar filho de DEUS? João 1:12
______________________________________________________________________________
3) Quais são as duas coisas necessárias para receber a CRISTO? Atos 20:21
______________________________________________________________________________
4) Como posso receber a CRISTO? Romanos 10:9
______________________________________________________________________________
5) Leia João 3:16 e responda o seguinte:
a) O que acontece com aquele que crê?
______________________________________________________________________________
6) Leia João 3:18 e 36 e responda o seguinte:
a) O que acontece com aquele que não crê?
______________________________________________________________________________
7) Qual o resultado para aquele que recebe JESUS em sua vida?
Romanos 8:1 ___________________________________________________________________
Por quê? _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) Você gostaria de receber Jesus?
9) Domingo próximo você irá à igreja?
( ) sim ( ) não ( ) estou indo

( ) sim

( ) não ( ) já recebi

CERTEZA DE SALVAÇÃO

NOME: ____________________________________________________________ ESTUDO 03

A pessoa que pensa, sabe que algo está errado com a humanidade. Criado à imagem de DEUS,
parece incapaz de se comportar como filho de DEUS. Sua tendência, pelo contrário, é praticar o
mal. Nesta lição você vai descobrir que há uma maneira da pessoa agradar a DEUS, e isto por um
simples ato de sua vontade. Leia cuidadosamente as passagens citadas e responda as perguntas
com suas próprias palavras. (Eu, meu etc.).
1) Por que as pessoas necessitam de salvação? Romanos 3:23
______________________________________________________________________________
2) Para que JESUS veio ao mundo? Lucas 19:10
______________________________________________________________________________
3) Como CRISTO realizou este propósito de salvação?
3.1) Romanos 5:8 _______________________________________________________________
3.2) I Pedro 2:24 ________________________________________________________________
3.3) I Pedro 3:18 ________________________________________________________________
4) O que devemos fazer para permanecermos em JESUS e recebermos a vida eterna?
4.4) Efésios 6:10 ________________________________________________________________
4.5) Tito 2:12 ___________________________________________________________________
5) As boas obras são necessárias para salvação?
5.1) Tito 3:5 _________________________________________________________________ __
5.2) Efésios 2:8,9 _______________________________________________________________
6) Em quem se encontra a vida? I João 5:12
______________________________________________________________________________
7) Por que sabemos com certeza que temos a vida eterna? I João 5:13
______________________________________________________________________________
8) O que acontece no momento em que cremos?
8.1) João 5:24 __________________________________________________________________
8.2) II Coríntios 5:17 _____________________________________________________________
9) Certa de que, a palavra de Deus nos dá a segurança da salvação, como podemos saber
realmente que temos vida eterna?
I Pedro 1:25 ____________________________________________________________________

"RECEBER" significa mais do que mera aceitação intelectual dos fatos relacionados com a vida
de CRISTO. Significa sujeitar-se a JESUS CRISTO em todas as áreas da sua vida, prometer-lhe
unir-se a ELE. Não há mistério, é um ato de vontade.
Você já recebeu JESUS em sua vida? [ ] sim não [ ]
10 – Domingo você foi à igreja? ( ) sim ( ) não

( ) se não, gostaria de ir comigo?

PECADOS / PERDÃO

NOME: ____________________________________________________________ ESTUDO 04
A pessoa que se entrega a DEUS não deixa de viver num mundo pecaminoso. Mas existe o
perdão! Neste estudo você vai descobrir como resolver esta questão. Leia cuidadosamente as
passagens citadas e responda as perguntas colocando: "Eu", “Meu” etc.
1) Quem é o inimigo do Cristão? I Pedro 5:8
______________________________________________________________________________
2) Quais são os elementos principais pelos quais somos tentados? Gálatas 5:17-21
______________________________________________________________________________
3) Que certeza podemos ter na hora da tentação? I Coríntios 10:13; Filipenses 4:13
______________________________________________________________________________
4) Que benefícios recebemos através das provações? Tiago 1:2-4
______________________________________________________________________________
5) Por que DEUS pode nos dar a vitória? I João 4:4
______________________________________________________________________________
6) O que podemos fazer para evitarmos a tentação? Tiago 4:7
______________________________________________________________________________
7) Com quais armas podemos contar para vencer o inimigo? Lucas 10:17; Apocalipse 12:11;
Mateus 4:4
______________________________________________________________________________
8) Qual é a base do perdão dos pecados? Efésios 1:3-7
______________________________________________________________________________
9) Mesmo que nossos pecados tenham sido perdoados na hora da conversão, podemos dizer que
cessamos automaticamente de pecar? I João 1:8-10
______________________________________________________________________________
10) Quais são algumas das conseqüências dos pecados não confessados? Apocalipse 12:10 e
21:8
______________________________________________________________________________
11) O que devemos fazer para que DEUS nos perdoe? I João 1:9
______________________________________________________________________________
12) Desde que experimentamos o perdão de DEUS, qual deve ser nossa atitude para com os
outros? Efésios 4:32
______________________________________________________________________________
13) Qual o resultado em nossas próprias vidas, se recusamos perdoar aos outros? Mateus 6:15
______________________________________________________________________________
14) Posso passar em sua casa para irmos juntos à igreja? ( ) sim ( ) não ( ) já estou indo

ORAÇÃO/BÍBLIA
NOME: ____________________________________________________ _______

ESTUDO 05

Oração é uma das atividades fundamentais para o cristão. E a leitura da Bíblia é a maneira de
manter a comunhão com Deus. Responda as perguntas com suas próprias palavras.
1) O que podemos fazer para receber ajuda para nossas necessidades diárias? Hebreus 4:16
e I João 5:14
______________________________________________________________________________
2) O que DEUS fez antes de nos assegurar que ELE suprirá todas as outras necessidades que
temos? Romanos 8:32
_____________________________________________________________________________
3) Por que nos achegamos a DEUS por meio de JESUS CRISTO? I Timóteo 2:5 e João 14:6
______________________________________________________________________________
4) Que coisas podemos pedir ao SENHOR em oração? Filipenses 4:6
______________________________________________________________________________
5) Assinale alguns requisitos necessários para que DEUS responda oração: Mateus 21:22 e 26:39
______________________________________________________________________________
6) Qual era uma das características da vida de JESUS? Mateus 14:23 e Lucas 6:12
______________________________________________________________________________
7) O que diz a Bíblia de si mesma? II Pedro 1:21 e II Timóteo 3:16
______________________________________________________________________________
8) O que DEUS diz que recebemos de sua palavra? Romanos 10:17
______________________________________________________________________________
9) Qual o alcance da Palavra de Deus? Hebreus 4:12
______________________________________________________________________________
10) Quanto tempo permanecerá a palavra de DEUS? Mateus 24:35 e I Pedro 1:25
______________________________________________________________________________
11) A que grupo de pessoas pertence aquele que não quer ouvir a palavra de DEUS? João 8:47
______________________________________________________________________________
12) Por que muitos cristãos não assimilam o alimento sólido da palavra de DEUS? I Coríntios
3:1,2 e Romanos 8:8
______________________________________________________________________________
13) Segundo JESUS, que parte da Bíblia se cumprirá? Mateus 5:18
______________________________________________________________________________
14) Tem algum problema que o impede de ir à igreja? ( ) sim
( ) não

ESPÍRITO SANTO
NOME:

_______________________________________________

ESTUDO 06

Uma das realidades mais importantes para o cristão, embora menos entendida, é o ensino bíblico
quanto ao ESPÍRITO SANTO. Neste estudo você verá que o ESPÍRITO SANTO de DEUS não é
uma força misteriosa, mas sim uma pessoa que atua poderosamente no mundo contemporâneo.
ELE habita em nós, nossa sensibilidade à sua presença é de suma importância. Leia
cuidadosamente as passagens citadas e responda as perguntas com suas próprias palavras.
1) O ESPÍRITO SANTO é DEUS? Atos 5:3,4
______________________________________________________________________________
2) O ESPÍRITO SANTO é igual a DEUS PAI e a DEUS FILHO?
2.1) Mateus 28:19 _______________________________________________________________
2.2) II Coríntios 13:13 ou v.14__________________________________________________
3) Que atitudes caracterizam o ESPÍRITO SANTO? João 16:13
______________________________________________________________________________
4) O que acontece com o salvo em Jesus Cristo? Tito 3:5-6
______________________________________________________________________________
4) Qual é a obra do ESPÍRITO SANTO?
4.1) João 16:8 __________________________________________________________________
4.2) João 14:26 _________________________________________________________________
4.3) Romanos 8:14 ______________________________________________________________
4.4) I Coríntios 6:19 ______________________________________________________________
4.5) I Coríntios 12:13 _____________________________________________________________
4.6) Efésios 1:13 ________________________________________________________________
5) Quais os dois mandamentos negativos que temos acerca da nossa relação com o ESPÍRITO
SANTO?
5.1) Efésios 4:30 ________________________________________________________________
5.2) I Tessalonicenses 5:19 ________________________________________________________
6) Quais os dois mandamentos positivos acerca do nosso relacionamento com o ESPÍRITO
SANTO?
6.1) Gálatas 5:16 ________________________________________________________________
6.2) Efésios 5:18 ________________________________________________________________
7) Assinale alguns resultados da plenitude do ESPÍRITO SANTO de acordo com:
7.1) Efésios 5:19-21 ______________________________________________________________
7.2) Gálatas 5:22 -23__________________________________________________________

8) Gostou de participar na igreja? ( ) sim ( ) não ( ) não conseguir ir, ainda

CONSTRUINDO UMA FAMÍLIA
Do namoro ao casamento
NOME ______________________________________________________________ ESTUDO 07
A família é uma necessidade na vida das pessoas, porém por falta de uma vida religiosa e natural
na sociedade, as pessoas têm se desviado e se prejudicado espiritual, moral e psicologicamente,
afetando assim as próximas gerações. Responda usando os pronomes eu, meu, às perguntas,
após ler os textos bíblicos.
01 - Quanto ao namoro, o que é aconselhado em I Coríntios 7:1?
______________________________________________________________________________
02 - Porém por causa da prostituição, cada um deve fazer o que? I Coríntios 7:2
______________________________________________________________________________
03 - Os que não são casados e não resistem aos desejos sexuais, o que acontece? Devem fazer
o que? I Coríntios 7:9
______________________________________________________________________________
04 - Fornicários são pessoas que mantém relações sexuais fora do casamento. O que acontecerá
com elas? Apocalipse 21:8
______________________________________________________________________________
05 - Corpo a corpo, mesmo sem sexo, é certo ou errado? Por quê? Mateus 5:28
______________________________________________________________________________
06 - Quando realmente ocorre o casamento? Mateus 19:6
______________________________________________________________________________
07 - Quando não ocorre o casamento? II Coríntios 6:14-16 (União estável não é casamento)
______________________________________________________________________________
08 - Casamento no cartório é necessário? Por quê? Rom. 7: 12; e 13:1
______________________________________________________________________________
09 - O que fazer se um dos dois não se converteu? I Coríntios 7:12-17
______________________________________________________________________________
10 - Solteiros, viúvos, separados, que vivem como casados, podem batizar-se? Romanos 6:1-6
______________________________________________________________________________
11 - Para o cristão convertido pode haver o divórcio? Mateus 19:5-9 e I Coríntios 7:10,11
______________________________________________________________________________
12 - Existem meios de restaurar um casamento fracassado? Mateus 6:14,15 e I Coríntios 13:4-7
______________________________________________________________________________
13 - Qual deve ser o relacionamento entre familiares? Efésios 6:1-4
______________________________________________________________________________
14 – Como posso ajudar para que você continue a frequentar a igreja?

BATISMO
NOME:_____________________________________________________

ESTUDO 08

A palavra batismo significa: "Imersão" cobrir de águas. Existe o batismo nas águas que serve para
filiação a uma igreja terrena, e o batismo no ESPÍRITO SANTO que integra a pessoa na igreja
espiritual (de todas as línguas, tribos, raças, nações, épocas etc.). Leia cuidadosamente as
passagens citadas e responda as perguntas com suas próprias palavras.
1) Por que JESUS foi batizado? Mateus 3:13-15
______________________________________________________________________________
2) O que cada um deve fazer antes de ser batizado? Marcos 1:15
______________________________________________________________________________
3) Quem pode ser batizado? Marcos 16:16; Romanos 10:9-11. Crianças podem?
______________________________________________________________________________
4) Qual o simbolismo e qual a realidade do batismo?
4.1) Romanos 6:4 _______________________________________________________________
4.2) Romanos 6:6 _______________________________________________________________
4.3) Romanos 6:9 _______________________________________________________________
5) Como deve ser o batismo? Atos 8:36-38 e Colossenses 2:12
______________________________________________________________________________
6) JESUS ensinou que o batismo deve ser...? Mateus 28:19
______________________________________________________________________________
7) Para ser da Igreja espiritual é necessário o que?
I Coríntios 12:13 _________________________________________________________________
8) Você está decidido a ser batizado? (Atos 8:36) Para quê? Atos 2:38
______________________________________________________________________________
09) Quando é necessário o “rebatismo”? Romanos 14:23
______________________________________________________________________________
10) Quais os batismos considerados válidos? Efésios 4:11,12 (Feito por pastores)
11) Quais os batismos não considerados válidos? I Coríntios 11:3 (Feito por: pastoras, apóstolas,
diáconos, etc.)
12) Agora que você já está indo aos cultos regularmente, gostaria que mais alguém fosse com
você, para também ser salvo? Se sim, traga essa pessoa junto com você!
______________________________________________________________________________

CEIA

NOME: _____________________________________________________________

ESTUDO 9

A ceia é um "MEMORIAL", isto é, por sermos muito esquecidos, JESUS solicita que quando
necessário para ativarmos a lembrança, da obra Dele, fosse realizada a ceia pela igreja. A ceia
não santifica nem salva, ela é para os salvos em JESUS. Complete nas linhas abaixo a aplicação
encontrada nos seguintes textos bíblicos:
1) Comer "sal" significa aliar-se. Por que JESUS comeu com Zaqueu?
Lucas 19:1-10 __________________________________________________________________
2) Qual o significado do pão e do suco de uva? Mateus 26:26-28
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) JESUS CRISTO esteve presente de que forma no tempo de Moisés?
I Coríntios 10:3,4 ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Qual a condição necessária para se poder tomar a ceia?
I Coríntios 11:23-34 ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) O que acontece quando a Igreja toma a ceia? I Coríntios 10:17
______________________________________________________________________________
6) Quando e onde será a última ceia? Lucas 22:16
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7) Participar da ceia nos lembra o que? I Coríntios 11:26
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8) Você conhece todas as atividades da Igreja?
9) Gostaria de participar de outras além dos cultos na Igreja?
______________________________________________________________________________

IGREJA
NOME: ___________________________________________________________ ESTUDO 10
O que é Igreja? Literalmente significa: "Aqueles que DEUS em CRISTO chama para fora" (do
mundo). A igreja ocupa um lugar fundamental no plano de DEUS. Toda pessoa que aceita JESUS
como SALVADOR, deve fazer parte de uma igreja pelo batismo.
1) Quem faz parte da igreja? Por quê? Hebreus 12:22-24
______________________________________________________________________________
2) Qual o simbolismo referente à igreja? Colossenses 1:24
______________________________________________________________________________
3) Qual a finalidade da igreja?
3.1) João 4:23-24 ________________________________________________________________
3.2) Romanos 10:14 _____________________________________________________________
3.3) Efésios 4:12 ________________________________________________________________
4) Em que se baseia a autoridade da igreja? II Timóteo 3:16
______________________________________________________________________________
5) Qual deve ser a atitude do salvo em relação à Igreja? Hebreus 4:2 e 10:25
______________________________________________________________________________
6) Participar da Igreja é uma identificação com JESUS? Por quê? Mateus 10:32,33
______________________________________________________________________________
7) Algumas pessoas creem na reencarnação (uma forma de chegar-se aos céus e a perfeição
sem JESUS), mas o que está escrito em Hebreus 9:27,28?
______________________________________________________________________________
8) Muitos ensinam que existe o purgatório (uma forma de pagar os pecados e ir para os céus sem
JESUS), o que diz a palavra de DEUS em Romanos 6:23? _______________________________
9) Divulgadores da Palavra de Deus argumentam que a terra será transformada e as pessoas
ficarão vivendo aqui para sempre, e que JESUS não é o filho de DEUS, porém, o que está escrito
em João 14:1-3?
______________________________________________________________________________
10) Seitas filosóficas ensinam o Bem Estar nesta vida terrena esquecendo-se do após a morte
(porque não querem ou não se interessam por JESUS). Lemos em II Coríntios 4:3,4 o que?
_____________________________________________________________________________
11) Pregadores insistem muito em: Cura Divina, Dons Espirituais, Expulsão de demônios. O que
aprendemos nos textos abaixo a respeito disso? I Coríntios 15:19 e Mateus 7:21-23
______________________________________________________________________________
12) O que fazem aqueles que não entendem a Bíblia? II Pedro 3:15,16
______________________________________________________________________________
13) para que devemos ler a Bíblia? João 5:39 ________________________________________
14) Com tudo que foi exposto, qual a verdadeira igreja? Leia:
João 14:6_________________________ I Timóteo 2:5 _________________________________
15) Após o batismo e a freqüência regular nos cultos, como cada um pode ajudar mais?
______________________________________________________________________________

CRENÇAS
NOME: _____________________________________________________________ ESTUDO 11
Toda a obra de DEUS está mais voltada para a vida espiritual que material, porque o corpo
material acaba, mas o espiritual permanece para sempre. Coloque sua interpretação pessoal
tomando como referência os textos abaixo:
1) Com que corpo Lázaro ressuscitou? João 11:43,44
______________________________________________________________________________
2) Os 10 homens foram curados espiritualmente ou fisicamente?
Lucas 17:12-14 _________________________________________________________________
3) E esse um, qual corpo foi curado? Lucas 17:17-19
______________________________________________________________________________
4) O corpo espiritual sente? Quer? Pensa? Lucas 16:23-28 _______________________________
5) Com que corpo JESUS ressuscitou? Lucas 24:12 e I Coríntios 15:44
______________________________________________________________________________
6) O que acontece quando as pessoas prejudicam seus corpos? Romanos 1:26,27 e
______________________________________________________________________________
7) Existe corpo espiritual? I Coríntios 15:42-44
______________________________________________________________________________
8)O que acontece com o corpo espiritual dos que creram e dos que não creram? Apocalipse 21:4,
8
______________________________________________________________________________
9) O que acontecerá com aqueles que permanecerem em JESUS? Filipenses 3:20,21
______________________________________________________________________________
10) O que fizeram com a glória de DEUS? Romanos 1:23
______________________________________________________________________________
11) Usavam a "religião" adivinhação para que? Atos 16:16
______________________________________________________________________________
12) Quem, e por que queimaram os livros? Qual o valor? Atos 19:18,19
___________________________________________________________________________
13) Qual o receio daqueles profissionais de imagem? Atos 19:23-27
______________________________________________________________________________
14) O que DEUS pede aos que são esclarecidos? Atos 17:30
______________________________________________________________________________
15) Qual o fim para os que tais coisas praticam? I Coríntios 6:10
_____________________________________________________________________________
16) Você ainda está precisando de ajuda para integrar-se à Igreja? ( ) sim ( ) não ( ) posso
ajudá-lo?

FINANÇAS
NOME: ____________________________________________________________ ESTUDO 12
Você gasta tempo de sua vida para ganhar dinheiro. A Bíblia ensina que tudo o que fazemos deve
glorificar a DEUS (I Coríntios 10:31). Assim sendo, nós podemos e devemos glorificar o nome de
DEUS através do dinheiro. A Palavra de DEUS tem muita orientação sobre dinheiro, bens
materiais, fiador etc. Isso porque DEUS sabia das dificuldades tentações e pressões que iríamos
enfrentar. É plano de DEUS que tenhamos vitória nessa área de nossa vida. Também como filhos
de DEUS, devemos ter um novo sistema de valores. Colossenses 3:1,2 diz: "...buscai as coisas lá
do alto." Coloque com suas palavras os pontos mais importantes dos textos:
1) DEUS promete suprir as nossas necessidades. Filipenses 4:6,19
Que devemos fazer? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Atitudes e decisões em relação ao dinheiro. Como devemos agir?
2.1) Romanos 13:8 ______________________________________________________________
2.2) I Timóteo 6:6-10;17,18 ________________________________________________________
3) Responsabilidade para com a família. É obrigação? Por quê?
I Timóteo 5:8 ___________________________________________________________________
4) Como devemos ajudar os irmãos na fé?
II Coríntios 8:14,15 _______________________________________________________________
5) Quando cooperamos financeiramente, o que demonstramos? II Coríntios 9:14
______________________________________________________________________________
6) Dar o dízimo como atitude positiva de uma vida transformada. O que fazer e o que deixar de
fazer? Mateus 23:23
O que fazer: __________________________________________________________________
O que deixar de fazer: __________________________________________________________
7) Quem deixa de dar o dízimo comete pecado? I Coríntios 6:10

( ) sim

( ) não

8) Avaliações honestas sobre o dinheiro. Qual deve ser a atitude equilibrada sobre o assunto?
9.1) Mateus 19:21,22 _____________________________________________________________
9.2) Lucas 12:18-21 ______________________________________________________________
10) DEUS conhece o nosso coração (mente). Como devemos, portanto, agir? Atos 5:3,4
______________________________________________________________________________
11) Qual deve ser a maneira correta de lidar com o dinheiro?
11.1) Mateus 12:30; 22:17-21 ______________________________________________________
11.2) Apocalipse 22:11,12 _________________________________________________________
12) Quer experimentar ser dizimista, começando com o envelope anexo?

