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ÁREAS DE PERIGO QUE PRECISO MAPEAR EM MINHA VIDA, VISANDO TER 
RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS 

 
Texto Base: I CORÍNTIOS 13.1-8 

 
 
1- Minha __________ dominando, pode ser resultado de: _______________________________ 

Prov.28.13___________________________________________________________________ 

 

2- Meu ___________________ pelas pessoas pode não estar sendo o ____________________de 

Deus de respeito. 

I Pedro 2.17 _________________________________________________________________ 

Lucas 6.31 __________________________________________________________________ 

 
3- Esqueço que vou ____________________________________________ a Deus. (Rom.14.12) 

 

4- Ainda __________________ as pessoas. 

Rom.14.13 _________________________________________________________________ 

 
5- _______________________________________________ sem resolver o que ficou pendente. 

(Mat.5.23,24) 

 

6- Não entendo o princípio do SAQUE/DEPÓSITO/CRÉDITO. 

Prov.15.23 __________________________________________________________________ 

Gálatas 6.7__________________________________________________________________ 

Rom.12.21   _________________________________________________________________ 

 
7- Não_________________ quando o _______________________ chega e me domina.  O 

____________________ mata o insensato e a inveja destrói o tolo (Jó 5.2). Os que tem coração 

ímpio guardam ______________________.  (Jó 36.13) 

 
 

 

RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS - 2018 



Um grande exemplo bíblico de relacionamento saudável: _____________. (Gen. 35) 

- Não se preocupou com o que _____________________ dele. 

- Não se preocupou com o que _________________________ para ele. 

 
- Não se preocupou com o que ____________________________dele. 

- Não procurou _________________________. 

- Não contaminou o ambiente que Deus o colocou com   _______________________________e 

________________________. 

- Usou a oportunidade de ______________________ para amar e reconquistar a sua família. 

 

 

PESSOA SAUDÁVEL = RELACIONAMENTOS SAUDÁVEIS. Prov. 17.22 

TAREFAS: 

1 - Leitura da história de José, como base para meu mapeamento de atitudes que influenciam em 

meus relacionamentos. (Gen.37-50) 

2 - Relacionar qualidades aprendidas com José para relacionamentos saudáveis aplicáveis em 

minha vida. 

3 - Minha oração do que preciso melhorar nos relacionamentos. Minhas decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO 
- 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 

 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS E TAREFAS (3,0) + TESTE (7,0) –TOTAL: 10,0 

 

      

 


