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ARMADILHAS QUE NÃO PODEMOS CAIR 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- FALTA DE ________________ 

 

● Excesso de ocupação (trabalho, atividades (mesmo que na igreja)). 

● Distrações que tomam o lugar do tempo em família (celular, tv, hobbies, etc). 

● Afastamento emocional e afetivo. 

 

Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 

Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em 

casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. 

Deuteronômio 6:6,7 

 

2- ABERTURA DE _________________________ 

 

● TV, músicas, internet, livros, etc, com conteúdo impróprio (imoralidade, adultério, pornografia, 
ocultismo, etc) 

● Objetos ligados a ocultismo e idolatria. 
● Consumo e exposição de bebida alcoólica. 

 

Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, se não também vocês serão 

separados para a destruição. Considerem-na proibida e detestem-na totalmente, pois está 

separada para a destruição. Deuteronômio 7:26 

 

3- MAU USO DAS ______________ 

● Palavras de maldição. 

● Palavras de humilhação. 

● Palavras de derrota. 

 

A morte e a vida estão no poder da língua; o que bem a utiliza come do seu fruto. Provérbios 

18:21 

 
 

4- DESCONTROLE ________________ 

● Explosões de ira. 

● Demonstração frequente de insegurança e medo. 

● Tristeza excessiva. 

 

Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 

mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22,23 

 
 

5- INVERSÃO DE ______________ 

● Falta de autoridade dos pais, não colocando limites. 

● Celebração do pecado, como coisa aceitável e normal. 

● Falta de temor a Deus. 

 

Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em 

lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1:25 
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6- POUCA __________________  

● Vida falsa (hipocrisia). Prega-se uma coisa, faz-se outra. 

● Prometer algo e nunca cumprir. 

● Falta de integridade. desonestidade. 

 

Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será 

descoberto. Provérbios 10:9 

 
 

7- DESCONHECIMENTO DO ___________________ 

● Ignorância sobre o assunto. 

● Não aplicar os princípios estudados. 

● Temperamentos conflitantes (por ex, um colérico que se irrita com um melancólico). 

 

Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. 

1 Coríntios 12:6 

 

 

TAREFAS: 

 

1- EM RELAÇÃO AO SEU PAPEL DE HOMEM / MULHER NA FAMÍLIA, O QUE ESTÁ 

FALTANDO? E O QUE PRECISA SER MELHORADO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- EXISTE ALGUMA ARMADILHA EM QUE ESTÃO CAINDO? QUAL? (QUAIS?) O QUE FAZER 

PARA MUDAR? 

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 
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