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MÉTODO CHECK-UP ESPIRITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MANDAMENTO NOTA PASSAGENS PARALELAS 

 
v.1 Procure o que é do alto  
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Salmos 73:25 “No céu, eu só tenho a Ti. 
E se tenho a Ti, que mais poderia querer 
na terra?”.  
 

 
 
 
 
 
v.2 Mantenha seu pensamento nas 
coisas de Deus  
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Romanos 8:5 “Porque as pessoas que 
vivem de acordo com a natureza humana 
tem a sua mente controlada por essa 
mesma natureza. Mas as que vivem de 
acordo com o Espírito de Deus têm a sua 
mente controlada pelo Espírito.” 
 
Filipenses 4:8 “Por último, meus irmãos, 
encham a mente de vocês com tudo o 
que é bom e merece elogios, isto é, tudo 
o que é verdadeiro, digno, correto, puro, 
agradável e decente.” 
 
Provérbios 4:23 “Tenha cuidado com o 
que você pensa, pois a sua vida é 
dirigida pelos seus pensamentos.”  
 

 
v.5 Faça morrer:  
Imoralidade sexual 
(ato sexual ilícito)  
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1 Coríntios 6:18 “Fujam da imoralidade 
sexual! Qualquer outro pecado que 
alguém comete não afeta o corpo, mas a 
pessoa que comete imoralidade sexual 
peca contra o próprio corpo.”.  
 

 
 
v.5 Impureza  
 (desejos impuros, luxúria, motivação 
impura).  
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Romanos 13:14 “Revistam-se do Senhor 
Jesus Cristo e não fiquem premeditando 
como satisfazer os desejos da carne.” 
 
 Tiago 1:14-15 “Mas as pessoas são 
tentadas quando são atraídas e 
enganadas pelos seus maus desejos. 
Então esses desejos fazem com que o 
pecado nasça, e o pecado produz 
morte.”.  
 

MÉTODOS DE ESTUDO BÍBLICO - 2019 
 

Para Casa: 
Colossenses 3: 

 

Primeiro dia – Fazer a leitura de Colossenses 3 destacando os mandamentos.  
 

Segundo dia – Tirar um momento tranquilo para a auto-avaliaçao colocando as notas 1,2 ou 3, seja sincero com Deus 
e com você mesmo. 

  1= Sob controle, quase não me atrapalho mais nesta área – procurar uma passagem relacionada.  
  2= Vejo sinais de crescimento nesta área, mas continuo melhorando – procurar duas passagens 

relacionadas  
  3= Fora de controle, eu preciso melhorar nesta área – procurar três passagens relacionadas 
  

Terceiro ao sexto dia – Procurar passagens relacionadas (Concordância, referência cruzada e mensagens anotadas. 
Não se esqueça de acrescentar ao Banco de Dados). 

 


