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Nome _______________________       Sucesso na vida cristã 
Classe _______________________     Teste 1 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Minha consciência 
A consciência humana é muito difícil de entender. O propósito deste teste é 

explorar o que a Bíblia diz acerca dela. 

1. Procure a palavra consciência em seu dicionário e escreva a definição. Pode 
incluir suas próprias idéias. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Como se sente alguém que tem a consciência culpada? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Como se sente alguém quando tem a consciência limpa?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Como pode alguém ter a consciência limpa? Leia 1 João 1.9. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Para Paulo, qual era a maior meta de sua vida? Leia Atos 24.16. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

6. Leia 1 Timóteo 1.18,19. O que diz Paulo a Timóteo que fizera quanto à sua 
consciência? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Que sucede aos que desprezam sua consciência? Leia 1 Timóteo 1.18,19. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

8. Leia o Salmo 51. Esta é a oração do rei Davi depois de ter pecado. Davi descreve 
o que você sentirá ao alcançar perdão de Deus e uma consciência limpa. 

Que pede Davi a Deus como demonstração de que havia sido perdoado? Escreva 
pelo menos quatro coisas que Davi pediu a Deus e a referência do versículo onde 
se encontra cada resposta. 

A. v.____ _____________________________________________________ 

B. v.____ _____________________________________________________ 

C. v.____ _____________________________________________________ 

D. v.____ _____________________________________________________ 

E. v.____ _____________________________________________________ 

F. v.____ _____________________________________________________ 

 

9. Se queremos manter nossa consciência limpa, nossa conduta tem que adequar-se 
conforme as normas de Deus. Quando obedecemos as leis de Deus, nossa 
consciência permanece limpa. Leia 1 Pedro 2.12. Por que é importante viver uma 
vida piedosa e ter a consciência limpa? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

10. Elabore uma lista de perguntas que tenhas quanto à consciência do homem. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Nome _______________________      Sucesso na vida c ristã  
Classe _______________________     Teste 2 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Metas Bíblicas 
A Bíblia nos dá um grande número de idéias para estabelecer novas metas e pô-

las em prática. Vamos descobrir o que Deus diz acerca desta área importante, embora 
difícil, da vida cristã. 

1. Provérbios 16.1 
“ Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, a resposta da boca”. 

Provérbios 16.9 

“O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos”. 

Com suas próprias palavras, explique o que estes versículos dizem acerca da parte 
que cabe a Deus e a parte que cabe a você em estabelecer e alcançar suas metas. 

A parte de Deus: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Minha parte: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Que promessa nos dá Deus em Filipenses 4.13? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Leia Filipenses 1.6. Até quando Deus planeja ajudar você a amadurecer? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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4. Leia 2 Coríntios 8.11 (citado abaixo). Quais são as três coisas reveladas neste 
versículo a respeito das metas? 

2 Coríntios 8.11 

“Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a 
prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes”. 

A. __________________________________________________________________ 

B. __________________________________________________________________ 

C. __________________________________________________________________ 

5. Leia 1 Crônicas 28.20 (citado abaixo). 

1 Crônicas 28.20 

“...Esforça-te, e tem bom ânimo, e faze a obra; não temas, nem te apavores, porque o 
Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até 
que acabes toda a obra...” 

Que parte deste versículo traz mais proveito para você? Explique. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Que outros versículos bíblicos têm lhe ajudado em suas metas? Que versículos têm 
lhe animado a alcançar suas metas? 

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 

7. Elabore uma lista de aspectos de sua vida que você deseja amadurecer. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Nome _______________________      Sucesso na vida c ristã 
Classe _______________________     Teste 3 
Data  ____/____/____ Fase: ____ 

Alcançando as metas 

Na aula anterior falamos acerca de estabelecer metas diárias que te ajudaram no 
processo de amadurecimento. Este projeto está direcionado para ajudar você a pôr em 
prática os assuntos discutidos em aula. 

1. Qual problema que tens enfrentado nos últimos dias? Descreva brevemente. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Dedique alguns momentos para orar. Peça para o Senhor te ajudar a aprender 
através desta experiência para que tenhas sucesso na vida cristã. Escreva uma 
breve oração acerca disto. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Quais são as áreas em que podes amadurecer que te ajudariam a ser mais 
semelhante a Cristo a próxima vez que te encontrares em uma situação similar a que 
descreveste na pergunta nº 1? Escreva pelo menos uma área em que podes 
amadurecer. Se escreveres mais de uma, coloque um círculo que dará continuidade a 
este projeto.  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Busca três versículos que são aplicados a esta área que queres afirmar. 

A. Versículo _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Como me ajudará _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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B. Versículo _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Como me ajudará _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

C. Versículo _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Como me ajudará _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Elabore uma lista de todas as aplicações pessoais possíveis que lhe ajudarão a 
amadurecer na área que você escreveu na pergunta nº 3. Procure usar várias idéias 
das que você aprendeu em seu estudo bíblico. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Escolha uma das metas que você escreveu na lista da pergunta nº5. Consulte as 
suas anotações nas páginas do Manual do Aluno para ver se necessita revisar a sua 
meta (inciso d, “Qualidades de uma boa meta”). 

Escreva a sua meta aqui. Apresente essa meta para seu professor antes de tratar de 
leva-la até o fim. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

7. Esforce-se em alcançar sua meta. 

8. Avalie os resultados. Que sucedeu ao alcançar a meta que você fixou? Foi isto 
difícil? O que você aprendeu desta experiência? 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Nome ______________________      Sucesso na vida cr istã 
Classe ______________________     Teste 4 
Data  ____/____/____ Fase: ___  

Minhas emocões 

1. Leia 2 Coríntios 8.11. Que emoção devemos expressar quando estamos em nosso 
lugar de “emprego”? 
__________________________________________________________________ 

2. Que emoções Deus quer que os cristãos expressem em suas vidas? 

A. Marcos 12.30,31 ________________________________________________ 

B. João 14.27 _____________________________________________________ 

C. 1 Pedro 1.16; 1 João 1.4 ___________________________________________ 

3. Quais emoções não devem dominar a vida do cristão? 

A. 2 Timóteo 1.7 __________________________________________________ 

B. Tiago 1.19,20 __________________________________________________ 

C. Romanos 8.1 ___________________________________________________ 

4. 1 Coríntios 10.29 diz: “Não estou falando da sua própria consciência, mas da 
consciência do outro. Mas alguém pode perguntar: “Por que é que a minha 
liberdade deve ser diminuída pela consciência dos outros?” 

A. Você pode pensar em uma situação em que você feriu a outra pessoa? 
Descreva brevemente. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

B. Como você se sentiu nessa situação? 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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C. Que emoção você acredita que sentiu essa pessoa durante ou depois dessa 
experiência? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

D. Que poderías fazer para que esta pessoa não se sentisse ferida? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Com a ajuda do Senhor, qual é a emoção que gostarías de expressar de uma 
maneira mais bíblica? 

 _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Nome _______________________     Sucesso na vida cr istã 
Classe_______________________ Teste 5 
Data ____/____/____  Fase: ____ 

Quem é o Espírito Santo?  

A Bíblia é a fonte mais informativa a respeito da personalidade do Espírito Santo 
e a sua função na vida do crente. Existem diversas opiniões quanto ao Espírito Santo. 
Portanto, devemos medir o que ouvimos pelo padrão bíblico antes de crer nas 
opiniões dos outros. 

1. Leia João 14.15-17.Quais os nomes nestes versículos que são atribuídos ao 
Espírito Santo? 

A._______________________________________________________________ 

B._______________________________________________________________ 

2. Jesus explicou que o Espírito Santo viria a terra depois que Ele (Jesus) subisse ao 
céu. Mesmo antes de alguém se converter ao Senhor, o Espírito Santo já começou 
a trabalhar em sua vida. Quais são as três coisas que o Espírito Santo nos ensina? 
Leia João 16.6-11. Inclua as referências dos versículos que você usou para esta 
resposta.  

A. v. _______      ________________________________________________ 

B. v. _______      ________________________________________________ 

C. v. _______      ________________________________________________ 

3. O Espírito Santo leva a cabo certas funções em nossa vida depois que nos 
convertemos ao Senhor. Leia Romanos 8.16. Que promete fazer o Espírito Santo em 
nós quando aceitamos ao Senhor? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. De conformidade com o que diz João 14.17, como podemos conhecer o Espírito 
Santo? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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5. Leia João 14.25-27. Nestes versículos Jesus se dirige a seus discípulos. Que coisas 
prometeu Jesus que o Espírito Santo daria para aqueles que cressem nele? 

A. ______________________________________________________________ 

B. ______________________________________________________________ 

6. Que faz o Espírito Santo para o cristão? 

A. Romanos 8.9 (2 coisas) ___________________________________________ 

B. Romanos 8.9 ___________________________________________________ 

C. João 16.13 _____________________________________________________ 

D. Romanos 8.16 __________________________________________________ 

7. O Espírito Santo é Deus, tem sentimentos e nossas ações podem afetá-lo. Leia 
Efésios 4.29-32. Que conselhos encontramos nestes versículos a respeito do 
Espírito Santo? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Que pode fazer um cristão que aflige ou entristece o Espírito Santo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

9. Leia Romanos 8.26,27. De acordo com estes versículos, de que o Espírito Santo 
ajuda o cristão? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Nome ________________________     Sucesso na vida c ristã 
Classe   _______________________                                 Teste 6 
Data      ____/____/____  Fase: ____ 

O Espírito Santo em minha vida 
1. Pense no conhecimento que você tinha acerca de Deus há somente seis meses. O 

que você cria quanto ao Espírito Santo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Explique como suas idéias e crenças quanto ao Espírito Santo tem mudado nos 
últimos seis meses. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Dedique alguns momentos a pensar na importância que agora tem o Espírito 
Santo em sua vida. Leia as seguintes orações e marque as que melhor descrevem 
seu relacionamento atual com o Espírito Santo. 

 Muito Pouco Quase nunca 
 
A. Resguarda-me do pecado 

   

 
B. Ajude-me a entender a Bíblia 

   

 
C. Ajuda-me a distinguir entre as 
tentações de Satanás e a realidade. 

   

 
D. Consola-me nos momentos difíceis. 

   

 
E. Ensina-me a amadurecer. 

   

 
F. Ajuda-me a mudar minha atitude para 
os que têm autoridade sobre mim. 
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4. Enquanto permitimos que o Espírito Santo nos guie em nosso amadurecimento 
espiritual Ele nos ajudará a ser cristãos frutíferos. Quais são as nove 
manifestações do fruto do Espírito que se encontram em Gálatas 5.22,23? Depois 
de anotá-las, faça um auto exame para ver o sucesso que tem alcançado em 
mostrar este fruto em suas atividades diárias. Anote uma pontuação de um a sez 
para cada aspecto deste fruto que você haja manifestado.Uma pontuação de 10 
significa que esse é um ponto forte em sua vida. Uma pontuação baixa significa 
que você necessita melhorar nesse aspecto do fruto do Espírito. 

 ___________________________           ___________________________ 

 ___________________________           ___________________________ 

 ___________________________           ___________________________ 

 ___________________________           ___________________________ 

 ___________________________           ___________________________ 

6. Que aspecto do fruto do Espírito você quer desenvolver mais durante 
este mês?__________________________ 

7. A. Leia João 16.13. Que fará o Espírito Santo para nós? 

B. Você pode lembrar de uma situação em que você pôde reconhecer que o 
Espírito Santo lhe ajudou a conhecer a verdade de algo? Explique brevemente. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

C. Você tem um problema ou uma  situação em que necessite que o Espírito Santo 
lhe mostre a verdade? Descreva brevemente. 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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