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LISTA DE TAREFAS 
 
TAREFA 01 - APOSTILA 01: 
 

• Apostila 01 preenchida para mostrar ao colega. (   ) 

• Exercício 1: Nome de uma ou duas pessoas que você vai desenvolver um relacionamento 

saudável na família e fora dela, se esforçando para atender as necessidades delas. 

• Exercício 2: Lista de pessoas que você vai trabalhar a paciência em sua vida suportando 

os defeitos delas sem reclamar. 
 

Fiz todas as tarefas (   ) 
 
 
TAREFA 02 - APOSTILA 02: 
 

• Apostila 02 preenchida para mostrar ao colega. (   ) 

• Exercício 2: Lista de pessoas que você deseja trabalhar no relacionamento na família e 
fora dela, somando na vida delas. 

• Exercício 3: pesquisar e anotar os frutos do espirito santo 

• Ler 1 corintios 13  
 

Fiz todas as tarefas (   ) 
 
 
TAREFA 03 - APOSTILA 03: 
 

• Apostila 03 preenchida para mostrar ao colega. ( ) 

• Exercício 1: Pare um tempo com Deus, Leia o Salmo 32:1-5 e sonde o seu coração se 

você está com inveja de alguém nos seus relacionamentos. Confesse esse pecado, peça 

perdão a Deus e ore agradecendo a Deus as coisas boas que você tem e as coisas boas 

que a pessoa que te produziu inveja tem.  

• Exercício 2: Você está ressentido com alguém?  Sonde o seu coração e veja se a inveja 

está por trás desse ressentimento.  

• Exercício 3: Procure pessoas mais bem-sucedidas em algumas áreas que você e decida 

se alegrar com ela e fazer elogios.  
 

Fiz todas as tarefas (   ) 

 

 
TAREFA 04 - APOSTILA 04: 
 

• Apostila 04 preenchida para mostrar ao colega. (   ) 

• Escrever oração pessoal 
 

Fiz todas as tarefas (   ) 
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TAREFA 05 - APOSTILA 05: 
 

• Apostila 05 preenchida para mostrar ao colega. (   ) 

• Exercício 1: Leitura da história de José, como base para meu mapeamento de atitudes 

que influenciam em meus relacionamentos. (Gen.37-50) 

• Exercício 2: Relacionar qualidades aprendidas com José para relacionamentos saudáveis 

aplicáveis em minha vida. 

• Exercício 3: Minha oração do que preciso melhorar nos relacionamentos. Minhas 

decisões. 
 

Fiz todas as tarefas (   )  
 
 
TAREFA 06 - APOSTILA 06: 
 

• Apostila 06 preenchida para mostrar ao colega. (   ) 

• Exercício 01 – teste para ver esgotamento cerebral 

• Exercício 02 – teste de vício na internet 

• Exercício 03 – teste de uso saudável do celular 
 
Fiz todas as tarefas (   ) 
 
 
TAREFA 07  
 

• Todas as apostilas e tarefas feitas (   ) 

• Teste valendo 7.0 
 


