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Por David R. Batty

As referências Bíblicas usadas nesta Lição são retiradas das seguintes versões da Bíblia:

Versículos usados neste estudo são retirados da Bíblia Nova Versão
Internacional(NVI).
Direitos de Autor 1978, 1979,1982, Comitê para o Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA.
Todos os direitos, incluindo o direito de apresentação ou reprodução no todo ou em parte, sob
qualquer forma, é reservado sob a Convenção Mundial dos Direitos de Autor e outras
convenções pertinentes, tratados, ou proclamações.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão do Comitê para o
Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA

Essa lição é parte dos Estudos Pessoais para Novos Cristãos, desenvolvida para os
novos na Fé e outros interessados em crescimento espiritual. Essas lições podem ser
usadas igualmente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e
ministérios similares que trabalhem com novos cristãos. Esses estudos são designados
para um programa de educação individualizado. Um curso de treinamento do professor
está disponível para todos os interessados em usar estes materiais. Para mais informação
procure:
Desafio Jovem
Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP.
Cep: 13.500 - 162
Telefone: (19) 3534-1999
curriculo@desafiojovemdobrasil.com.br
www.desafiojovemdobrasil.com.br
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Objetivos da Disciplina
1. Memorizar versículos da Bíblia.
2. Descobrir o que Deus quer me ensinar com cada versículo memorizado.
3. Identificar pelo menos 3 maneiras de aplicar as verdades de cada
versículo no meu dia-a-dia.
4. Praticar estes princípios bíblicos na minha vida diária.
5. Refletir sobre estes versículos quando me encontrar em situações difíceis.
5. Começar a substituir os pensamentos (e tentações) do passado por pensamentos
Novos, advindos destes princípios bíblicos.
6. Usar estes versículos como pontos de partida nas conversas pessoais com os outros.
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Introdução
Bem vindo a esta Disciplina!
Esperamos que a Disciplina de Memorização das Escrituras possa ser interessante para
você e possa te ajudar a ser um Novo Cristão. Nos ajude também, dizendo qual é a sua
opinião acerca dessa Disciplina.
A. A memorização das Escrituras é importante para você? Porque?
1. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
B. O que você gostaria de aprender através dessa Disciplina (Memorização das
Escrituras)?
1. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Alguns objetivos que nós temos para esta Disciplina e que acreditamos serem
fundamentais para você, pois isso o ajudará no seu dia-a-dia:
1. Compreender melhor a si mesmo e compreender melhor a Deus, para que você
possa desenvolver um relacionamento mais íntimo e pessoal com Ele.
2. Descobrir como Deus pode falar com você através da Sua Palavra – que é a Bíblia.
Ao iniciar a leitura da palavra de Deus esse processo começará, e você verá a forma
como os ensinos da Palavra se relacionam com a sua vida.
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Parte I
Indicações Gerais

7

Parte I – Instruções Gerais
Com cada versículo que memorizar fará diversas atividades, as mesmas irão te ajudar a
ter uma melhor compreensão do significado de cada versículo.
À medida que for lendo as instruções seguintes, consulte o exemplar da página 7, onde
encontrará exemplo de como se faz esse trabalho. O seu professor dará a você folhas em
branco quando você estiver pronto para começar cada versículo.
1. Escreva o versículo no inicío da página, seguido pelo nome do livro, o capítulo,
número do versículo (a referência), e a tradução da Bíblia que você está usando.
2. Escreva com suas próprias palavras aquilo que Deus quer te ensinar com esse
versículo. Em outras palavras, escreva qual o significado desse versículo para você.
O que você pode extrair dele?
3. Descreva três maneiras diferentes de colocar esse versículo em prática em sua vida.
Seja objetivo, pense nas diferentes situações que enfrenta no dia-a-dia para
responder essa questão. Pense como esse versículo poderia o ajudar nessas situações
corriqueiras.
Quando você escrever os seus objetivos de aplicação pessoal, utilize as 4 questões
abaixo citadas, para ajudá-lo no desenvolvimento dos seus objetivos práticos.
1. O que farei?
2. Quando farei?
3. Como farei?
4. Quem estará envolvido?
Para obter mais ajuda no desenvolvimento dos objetivos de aplicação pessoal, veja a
página 22 deste livro.
4. Escreva uma oração a Deus. Diga a Ele o que este versículo significa para você.
Conte a Ele como pretende usá-lo em sua vida diária.
* As instruções para os versículos encontram-se na página 8 desse livro.
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Ficha da Disciplina: Memorização das Escrituras
1. Passagem Bíblica
(Mateus 6:33)
“ Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas
coisas vos serão acrescentadas”.
2. O que este versículo significa para mim (o que Deus quer te ensinar com essa
passagem).
Devo colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Se eu fizer isso,
Ele me dará as coisas que eu preciso – como roupas, comida, e
amigos.
3. Vou descrever três formas, pelas quais posso colocar em prática na minha própria
vida o que este versículo fala.
A. Vou passar 10 minutos por dia dessa semana lendo a Bíblia e
orando. Será uma forma prática de mostrar que estou colocando
Deus em primeiro lugar na minha vida.
B. Não ficarei chateado se não poder repetir a comida na hora das
refeições. Irei me lembrar que Deus tem prometido suprir todas as
minhas necessidades.
C. Ficarei satisfeito com as roupas que tenho. Quando precisar de
roupas novas, orarei e falarei com Deus acerca disso.
4. A minha oração acerca deste versículo:
“Pai, ajuda-me a aprender a Te colocar em primeiro lugar nas minhas
atividades diárias. É difícil para mim, porque durante muito tempo só
me preocupei comigo. Obrigado por suprir as minhas necessidades de
alimento e a necessidade de um lugar para dormir. Ajuda-me a ficar
contente com isso. Amem.”
PARE: Assinatura do Professor:___________________________________
Teste oral:__________ Assinatura do Professor:________________
Data:___________________________________________________
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5. À medida que você estiver trabalhando nas atividades de aprendizagem, memorize o
versículo. Veja as páginas 9 a 12 deste livro para obter mais idéias sobre como
memorizar os versículos da Bíblia, isso será muito importante para o seu
crescimento.
6. Você tem dois testes ao final de cada versículo, porém é necessário completar toda a
ficha de trabalho antes de fazer os testes sobre esse versículo.
Primeiro teste – teste oral. É necessaário dizer o versículo ao seu professor. Isso te
dará também a oportunidade para discutir o versículo com o seu professor. Traga
qualquer questionamento que você possa ter acerca do mesmo. Diga ao seu
professor como você começou a colocar em prática na sua vida diária aquilo que o
versículo diz.
Segundo teste – um teste escrito. Deve ser feito no dia seguinte . Escreva o
versículo sem o ler. Não são permitidos erros. Você deve também saber escrever
cada palavra corretamente.
Novamente, a coisa mais importante a fazer com cada versículo que for memorizado
é torná-lo parte da sua vida diária. Esta é também a melhor forma de tornar esta
Disciplina empolgante para você. Prove a você mesmo que o conselho de Deus
funciona na sua vida.
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Parte II
Sugestões para a Memorização
de Escrituras
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Parte II: Sugestões para a Memorização das Escrituras
Muitos dos novos alunos dizem, quando começam esta Disciplina, que não conseguem
memorizar estes versículos – principalmente os mais extensos. Anime-se! Todos se
encontram na mesma situação.
Provavelmente há muitos meses ou mesmo anos que você não exercita a sua memória.
Não há problema algum.
Eis aqui um segredo muito importante para memorizar a passagem bíblica. Não depende
do seu grau de inteligência. O segredo está no interesse que você demonstra por aquilo
que está memorizando. O interesse é a chave. Se você estiver aborrecido até mesmo
uma frase curta demorará muito tempo para ser memorizada.
Mas se você estiver interessado naquilo que está memorizando, você descobrirá que em
um curto espaço de tempo, você poderá conseguir fixar longos capítulos da Bíblia.
A prática aperfeiçoa. Quanto mais memorizar, melhor se tornará em memorização de
versículos. Portanto não desista. Você ficará cada vez melhor em memorizar os
versículos.
1. Memorize os versículos por sessões
Três ou quatro palavras de cada vez. Após fixar as primeiras três ou quatro palavras,
escreva as passagens para ver se você já as decorou realmente.
Depois passe para as três ou quatro palavras seguintes. Memorize-as. Depois escreva
tudo o que conseguiu memorizar. Se você escreveu tudo, não há problema algum,
mais procure usar como exemplo de memorização o versículo abaixo:
Por exemplo: II 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.”.
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2. Memorize os versículos com outras pessoas
Peça a uma pessoa que leia o versículo, e depois o repita. Outra forma é percorrer
todo o grupo, em que cada pessoa diz uma palavra do versículo.
3. Crie uma imagem do versículo
Crie uma imagem, na sua mente ou no papel, sobre aquilo que o versículo fala. É
muito mais fácil lembrar de uma imagem, do que uma página com palavras.
Coloque a si mesmo nesse desenho. Personalize os seus desenhos para mostrar como
faria aquilo que o versículo diz.
Crie um desenho na sua mente de cada ação do versículo. Eis aqui um exemplo de II
Coríntios 8:11
4. Escreva o versículo num pequeno cartão
Leve-o sempre com você. Pratique a memorização do versículo nos seus tempos
livres.
Exemplo:

Lado 1
“Agora, porém, completai também o
já começado, para que, assim como
houve a prontidão de vontade, haja
também o cumprimento, segundo o
que tendes.”.

Lado 2

2 Coríntios 8:11

5. Continue revendo o versículo que você memorizou. Isso fará com que você nunca se
esqueça dos versículos, mesmo após alguns dias.
6. Aprenda a meditar nessas passagens bíblicas. Se você desejar mais informação sobre
como meditar na Palavra de Deus, peça ao seu professor.
Importante: Faça uso da criatividade que Deus lhe deu para memorizar as escrituras!
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui.
Assinatura /Professor:________________________________________________
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Parte III
Projetos Especiais
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Parte III: Projetos Especiais
Cremos que a Bíblia está cheia de conselhos práticos. Ela contém as soluções de Deus
para as suas perguntas ou problemas. Deus promete em Tiago 1:25 que a: “Aquele,
porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não
sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no
seu feito”.
Libertar de quê? Libertar-se de tudo aquilo que te controla. A maior parte dos novos
cristãos tem antecedentes de vícios ou problemas que os controlam. A Palavra de Deus
contém as respostas para a liberdade.
Tire um minuto e pense acerca de alguns dos vícios ou problemas que te controlavam
antes de estar aqui. Faça uma lista de todas as coisas que você gostaria de ser liberto:
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
___________________________________ ___________________________________
Sinta-se livre para escrever todas as questões, para as quais gostaria de encontrar
resposta. Acrescente quaisquer outros assuntos que você esteja interessado em estudar.
Iremos usar as suas idéias para decidir quais os versículos a memorizar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PARE: Peça ao seu professor que assine aqui antes de fazer qualquer outro exercício
nessa lição.
Assinatura do Professor:________________________________________________
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Leia os seguintes projetos especiais e escolha aquele que você irá usar no próximo
versículo que for memorizar. Uma vez que já tenha decidido pelo versículo que irá
memorizar, discuta isso com o seu professor.
Antes de começar qualquer trabalho, precisa completar a Ficha da Disciplina de
Memorização das Escrituras e as outras atividades regulares que acompanham o
versículo. Veja as instruções nas páginas 6 a 8 deste livro.
Projeto 1: Tome conhecimento do contexto
Leia todo o capítulo onde se localiza a passagem que você está memorizando. Isto o
ajudará a ver como esse versículo se encaixa na mensagem dos versículos que o
rodeiam. Escreva um parágrafo ou dois, explicando a forma como esse versículo se
encaixa no contexto, ou no que o resto do capítulo diz. Isso te dará uma idéia mais clara
e completa daquilo que o próprio versículo significa.
Se uma pessoa pegar uma versículo, ou parte de um versículo e disser: "eis o que a
Bíblia diz", sem ter em conta a mensagem do resto do versículo, ou dos versículos à sua
volta, isso poderá levar a um sério mal entendido. Por exemplo, no Salmo 14:1 está
escrito: “Não há Deus!”. Isto parece discordar com o que o resto da Bíblia afirma. Mas
se você ler todo o versículo verá que lá está escrito algo diferente: “ DISSE o néscio no
seu coração: Não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas
obras, não há ninguém que faça o bem.” Salmos 14:1.
Quando memorizar um versículo e procurar formas de aplicá-lo à sua vida, certifique-se
que compreendeu o contexto (os versículos que antecedem e procedem o que você está
estudando) do versículo.
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Projeto 2: Teste Final
Sobre cada versículo que você memorizar terá que fazer dois testes (na página 8 deste
livro você encontrará as instruções para realizá-los). Este trabalho é uma versão ampla
do teste final, que você realizará após ter completado as atividades regulares da Ficha da
Disciplina Memorização das Escrituras.
Em primeiro lugar, é necessário que discuta com o seu professor qual a informação que
vai colocar na sua ficha. Depois, escolha um dos objetivos de aplicação pessoal e faça
planos para completar esses objetivos. Após ter completado o objetivo, você pode fazer
o teste final escrito sobre esse versículo. Quando fizer o teste escrito, você irá precisar
preencher toda a folha. Veja o exemplo na página seguinte (Este teste foi desenvolvido
pelos professores do Desafio Jovem em Harrisburg, Pensylvania).
Projeto 3: Aplicações bíblicas na minha vida em sociedade
Se estiver vivendo num programa em regime de internato (como o Desafio Jovem), este
trabalho é para você. A atividade 3 sobre a Disciplina Memorização das Escrituras pede
que você exponha três formas, pelas quais possa colocar esse versículo da Escritura em
prática na sua vida diária (leia a página 7 deste livro para ver o exemplo).
Para esse trabalho especial, enumere um ou dois objetivos, formas de usar esse
versículo de maneira prática no retorno à sua casa, sua vida diária. Ou seja, pense na
forma como você poderia aplicar os ensinos desse versículo, como se já estivesse fora
do programa.
Todo o resto das atividades desses versículos devem ser feitas tal como estão explicadas
nas páginas 6-8 deste livro.
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Projeto 4: Projeto de estudo bíblico para este versículo
Este projeto deve ser feito ao mesmo tempo em que faz as atividades regulares sobre o
versículo que você memorizou.
Passo um: Usando uma concordância Bíblica ou uma Bíblia de estudo, encontre, pelo
menos, três versículos que possam fornecer mais informação sobre o assunto que o
versículo ensina. Pode também ser incluida histórias da Bíblia, nas quais as pessoas
tenham usado ou não nas suas vidas, o principal ensino deste versículo.
Passo dois: Agora que você encontrou a passagem , tire um tempo para estudá-la. Leia
os versículos que vêm antes e depois daquele que você escolheu, para que você possa
compreender o seu contexto. Depois, com cada versículo, escreva novas idéias que você
aprendeu acerca dos seus ensinos principais. Tente incluir idéias que possam ajudá-lo a
ter sucesso na aplicação dos ensinos principais desse versículo, nas suas atividades
diárias.
Projeto 5: Estudo de um versículo em diferentes traduções da Bíblia
Hoje em dia existem muitas traduções da Bíblia na língua portuguesa. Você pode gostar
mais de umas, do que outras. Uma das razões por que temos muitas traduções, é pelo
fato das pessoas terem traduzido a Bíblia, de forma

que mais pessoas possam

compreender a mensagem de Deus. Não existem traduções perfeitas; todas elas têm os
seus pontos fortes e pontos fracos.
Tente arranjar várias traduções da Bíblia e copie o mesmo versículo de cada tradução.
Escreva os novos conceitos que você adquiriu a partir desse projeto. Você poderá querer
discutir com o seu professor sobre qual foi à tradução que mais te ajudou a compreender
o que Deus está querendo te dizendo, através dessa passagem.
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Projeto 6: Testemunho sobre um versículo da Escritura
Você poderá ter a oportunidade de discutir com os outros o que Deus está fazendo na
sua vida. Na igreja ou nos cultos da capela, você poderá ser capaz de se levantar e
testemunhar. Um dos melhores testemunhos que pode ser dado, é dizer como Deus te
ajudou a colocar em ação na sua vida, um dos versículos da Bíblia.
Depois de ter feito a ficha do versículo que você está memorizando, também será
necessário completar os requisitos existentes no projeto 2, na página 15 deste livro.
Uma vez feito um dos objetivos estabelecidos, você poderá começar esse projeto.
Escreva o seu testemunho, tendo em conta a forma como Deus te ajudou a colocar em
prática este versículo na sua vida. Tente descrever as suas experiências, de forma que
outros cristãos possam ver como eles também podem aplicar esse versículo em suas
próprias vidas. Não tenha receio de falar acerca de alguns problemas que você
encontrou ao tentar completar o seu objetivo de viver aquilo de que os versículos falam.
Mas certifique-se que o seu testemunho é uma mensagem positiva daquilo que Deus
está

fazendo em sua vida. Explique os benefícios que teve quando aplicou esse

versículo na sua vida.
Uma vez que já tenha escrito o seu testemunho, faça planos para compartilhá-lo com os
outros. Você pode dar o seu testemunho tanto em público (por exemplo: nos cultos), ou
numa conversa com outra pessoa em qualquer dia da semana. Em ambos os casos, o
propósito é o mesmo – dar glória a Deus por aquilo que Ele está a fazendo na sua vida.
Depois de ter partilhado oralmente o seu testemunho, dê uma cópia escrita do mesmo ao
seu professor. Relatando-lhe como foi essa experiência de testemunhar em público.
Converse com o seu professor acerca daquilo que você aprendeu com essa ação.

19

Projeto 7: Escreva a sua própria versão(paráfrase)
Após completar todas as atividades para este versículo, tire algum tempo para pensar
acerca daquilo que esse versículo esta transmitindo a você. Depois, escreva a sua
própria versão (paráfrase) sobre o versículo. Uma paráfrase é algo parecido com uma
tradução, em que se está mais interessado em traduzir os pensamentos que são mais
realçados pela passagem, do que propriamente as palavras exatas. À medida que for
lendo o versículo, que ele for transmitindo algo a você, reescreva-o nas suas próprias
palavras.
Outra atividade que poderá ser feita é, escrever uma versão(paráfrase) desse versículo,
levando em conta os seus amigos que não conhecem a Cristo a fim de que eles
pudessem compreender facilmente o que o versículo quer dizer. Poderá também fazer
uma lista dos principais ensinos que esse versículo contém. Avalie a sua
versão(paráfrase) para ter certeza que você incluíu os ensinos mais importantes da
passagem bíblica.
Ainda outra variante deste trabalho é escrever uma versão (paráfrase) desse versículo de
forma que os seus filhos (ou qualquer outra criança) possam entender. Foi esta a
principal razão que levou Ken Taylor a escrever A Bíblia Viva. Ele desejava que os seus
filhos fossem capazes de compreender a Bíblia quando eles faziam o culto doméstico
em casa.
Projeto 8: Cria um lembrete para a Passagem Bíblica
Faça um cartaz, um quadro, escreva uma canção ou um poema, ou use qualquer outra
forma de expressão artística criativa. Se possível, tente incluir as coisas que te ajudam a
lembrar desse versículo. Você poderia usar também uma das seguintes formas criativas
para elaborar o seu lembrete: uma escultura em madeira, bordados, colagem ou uma
coleção de gravuras ou fotografias.
Se você gosta de exibir arte criativa no seu quarto, poderá ser uma boa forma de se
lembrar desse versículo. Poderá também ser um bom motivo de conversa quando as
outras pessoas te visitarem.
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As Características de Um Bom Alvo de Aplicação
Pessoal
1. É simples: um bom alvo não deixa dúvida em sua mente no que diz respeito ao que deseja
realizar.
2. É específico: um bom alvo expõe claramente o ponto em questão. Muitas vezes os nossos
alvos são muito gerais. Por exemplo, o alvo: “Irei aproximar-me mais de Deus" é muito
vago. Seria mais sábio escolher só uma coisa específica, que pudesse fazer e que realmente
te levasse a se aproximar mais de Deus. Defina isso como sendo o seu primeiro alvo.
Quando o alcançar, escolha um alvo que reforce o primeiro e que seja mais um passo em
frente na sua relação com Deus. Seja sempre direto e específico ao definir os seus alvos.
Mantenha-o simples e limite-o a uma só ação.
3. É significativo: um bom alvo refere-se à sua vida presente. O alvo: "Se eu ficar rico, vou te
oferecer 1.000,00 reais todo mês, ofertados em minha igreja local" não é muito significativo,
porque não pode fazer nada agora. Quando ficar rico, nessa altura defina os alvos que dizem
respeito aos seus bens. O seu alvo deve surgir de algo que reconheça que é possível realizar
na sua vida - hoje. O alvo deve também conduzir a uma mudança que realmente queira ver
acontecer na sua vida.
4. É prático: um bom alvo deverá ser prático. Consegue alcançá-lo hoje? O alvo: "Todas as
vezes que eu for tentado, compreenderei que é Satanás que está me tentando" soa bem, mas
será que é prático? Consegue dizer a si próprio que Satanás está me tentando, no exato
momento em que a tentação ocorre? Este alvo parece ser espiritual, mas pode ser
demasiadamente grande para um novo cristão alcançá-lo na sua primeira tentativa de
superar a tentação. Comece por estabelecer alvos simples e pequenos que seja capaz de
alcançar algum dia. Por exemplo, o alvo: "Hoje vou fazer uma lista de todas as vezes que for
tentado a pecar." Pode tornar esse alvo ainda mais específico se anotar somente um tipo de
tentação, por exemplo: ". . . quando for tentado a mentir."
5. Pode ser avaliado: um bom alvo consegue-se avaliar: “Hoje vou aproximar-me mais de
Deus.” O alvo não está definido de modo que seja fácil avaliá-lo. Se quer ter a certeza de
que está fazendo progresso, é necessário definir o seu alvo, de modo que consiga avaliar
facilmente o seu progresso. O alvo: "Hoje vou fazer uma lista de todas as vezes que sou
tentado a pecar" pode ser avaliado. Quando fizer uma lista, estará completando uma
atividade que pode ser avaliada.
Eis aqui quatro perguntas que você deve fazer ao definir o seu alvo:
O que vai ser avaliado?
Que instrumento será usado para avaliá-lo?
Como poderei facilitar a sua avaliação?
De que modo o meu progresso pode ser avaliado por outra pessoa?
6. É uma ajuda: um bom alvo de aplicação pessoal tem como propósito te ajudar a se
aproximar mais de Deus. Pense antecipadamente acerca do alvo. Ao definí-lo, pergunte a si
mesmo: "De que modo esse alvo irá me ajudar a crescer?" À medida que for trabalhando no
sentido de alcançar cada alvo, será que você será capaz de avaliar o modo como eles te
ajudam a se tornar um cristão melhor?
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Disciplina de Memorização das Escrituras
Sequência para os primeiros versículos
Versículo

Área de Alcance

1. Filipenses 4:13

Sucesso

2. Filipenses 1:6

Relacionamento com Deus

3. 1 Pedro 2:13 ou Hebreus 13:17

Autoridade

4. Tiago 4:7

Liberdade Moral

5. II Coríntios 5:17

Auto-Imagem

6. Romanos 12:10

Amizade

7. Romanos 12:11

Responsabilidade

8. Romanos 12:16

Relacionamentos em Grupo

9. Efésios 5:25, 28 (se for casado) ou

Família

Provérbios 1:8-9 (se não for casado)
10. 1 Coríntios 10:13

Liberdade Moral

11. Romanos 13: 1-2

Autoridade
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O Comitê para o Currículo do Desafio Jovem define nove áreas, em que os alunos
devem crescer. Eis aqui uma lista de versículos sugeridos, que poderão ajudar os alunos
a crescer nesta disciplina.
1. Relacionamento com Deus
Filipenses 1:6
Efésios 2:8-9
Mateus 6:33
1 João 1:9
2. Auto-Imagem
II Coríntios 5:17
Provérbios 4:23
I Pedro 3:3-4
Romanos 12:16
Efésios 4:22-24
3. Sucesso
Filipenses 4:13
II Coríntios 9:7-8
Filipenses 1:6
Provérbios 13:4
4. Autoridade
I Pedro 2:13
Hebreus 13:17
Romanos 13:1-2
Efésios 5:21
5. Responsabilidade
Romanos 12:11
Provérbios 13:18
Provérbios 18:20-21
Romanos 12:1-2
II Coríntios 8:11

6. Família
Efésios 6:1-3
Efésios 5:25, 28
Efésios 5:31
Provérbios 5:15-23
Provérbios 1:8-9
7. Liberdade Moral
Tiago 4:7-8
I Coríntios 10:13
Tiago 1:25
Romanos 13:13-14
I Pedro 2:16
8. Relacionamentos em Grupo
Romanos 12:16-18
Gálatas 6:10
Efésios 4:2-3
Efésios 4:28
9. Amizade
Provérbios 17:17
Romanos 12:10
Tiago 1:19-20

