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MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do 

guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles! 

Salmos 127: 3-5  

FATOS 

● Temos uma geração de crianças, adolescentes e jovens ______________, ________________, 

___________________ e rebeldes. 

● O mundo está sob a  __________________________. (1 João 5:19) 

● O _________________ vem para roubar, matar e destruir. (João 10:10 a) 

 

PRINCÍPIOS 

● Não existem famílias __________________, existem famílias _________________. (Gen.12:3 
(ARA) 

● Somos chamados a ser _________________________ em nossa casa. (Deut. 6:4-7) 

● Deus quer nos dar vida plena. (João 10:10 b) 

DE QUE NOSSOS FILHOS PRECISAM PARA SOBREVIVER E VENCER? 

_____________________________________________ 

Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os 

seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Prov. 24:3-4 

 

1- NOSSOS FILHOS PRECISAM DE UMA __________E UMA___________. PRECISAM SABER 

PARA ONDE ESTÃO INDO. 

Sem diretrizes a nação cai. Prov. 11:14 a 

● Os valores da sua família são claros para seus filhos? Como fazer para criar uma cultura 

de bênção na sua casa? 

 

2- NOSSOS FILHOS PRECISAM DE __________.  PRECISAM TER FERRAMENTAS PARA 

CHEGAR LÁ. 

● Que condições você tem oferecido em sua casa para que seus filhos sejam bem 

sucedidos? Como é o ambiente de sua casa? O que pode ser melhorado?  

 

3- NOSSOS FILHOS PRECISAM DE _______.  PRECISAM SABER SE ESTÃO DANDO OS 

PASSOS CERTOS. 

      Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e, luz para os meus caminhos. Salmos 119:105 

● Você tem valorizado a Bíblia? Seus filhos observam você manuseando a Bíblia? Você tem 

vivido de acordo com a palavra de Deus e seus filhos percebem isso? 

 

4- NOSSOS FILHOS PRECISAM DE ____________________.  PRECISAM TER UM CANAL 

ABERTO E CONSTANTE DE DIÁLOGO. 

E irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais 

a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado 

para o Senhor. Lucas 1:17 
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● Como está o mundo do seu filho? Vocês fazem refeições em família? Vocês planejam 

momentos de conversa? 

 

5- NOSSOS FILHOS PRECISAM DE __________________. PRECISAM SER PREPARADOS 

PARA A VIDA. 
       
         Quem se nega a castigar seu filho não o ama; quem o ama não hesita em discipliná-lo. Prov. 
13:24 
 

● Você tem investido no crescimento pessoal do seu filho? Como você tem aplicado a 
disciplina em sua casa? Existem regras claras em sua casa? 

 
6- NOSSOS FILHOS PRECISAM DE ______________. PRECISAM DE UM PORTO SEGURO 

NOS MOMENTOS DIFÍCEIS. 

● O seu relacionamento conjugal traz segurança à sua casa? Com que frequência você 
abraça seu filho? Você tem dito que o ama? Há algo a melhorar? 

 
7- NOSSOS FILHOS PRECISAM DA  ________________. PRECISAM ENTENDER O QUE MAIS 

IMPORTA. 

 
Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué 24:15 

 

• COLOQUE __________ COMO _________________________.  

• VERIFIQUE SE O SENHOR FAZ PARTE DAQUILO QUE  
VOCÊ_________________________________. 

• PROCURE VIVER UMA  VIDA DE __________________ NA PRESENÇA DE DEUS. 

• COLOQUE - O COMO PARTE DO SEU _____________  E SEUS FILHOS PERCEBERÃO A 
____________. 

 

 TAREFA: 

1- RESPONDA: VISÃO e DIREÇÃO, MEIOS, LUZ, COMUNICAÇÃO, TREINAMENTO, ABRIGO, ÁGUA 

DA VIDA:  QUAL (OU QUAIS) ESTÁ (ESTÃO) FALTANDO EM SUA CASA? 

 

2- ATITUDES A SEREM TOMADAS: 

 

 

 

 

 

 

 
AVALIAÇÃO 

- Orientações gerais para todas as matérias 
- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    

- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada, com o limite de uma falta por este 
motivo, por rodada. 
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana seguinte para marcar dia 
e hora da segunda chamada. Média para aprovação no SENIB: 6,0 
 
Orientações específicas para esta matéria 

 Trabalho em casa – (resumo de 4 aulas para ser entregue na última aula 2,0 cada aula): 8,0             

 Apostilas preenchidas: 0,5 

 Tarefas (3 de 0,5 cada): 1,5 

 

 

      


