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Ira e Direitos Pessoais 

Aprender a como expressar suas emoções de uma maneira saudável e bíblica é muitas vezes desafiador para 
os novos cristãos. Em particular, o sentimento de ira freqüentemente traz algumas verdadeiras batalhas, 
conforme eles tentam viver de uma forma prática os ensinos de Jesus. Este curso foi planejado para dar aos 
participantes uma oportunidade de ver como atualmente a ira afeta o modo como eles vivem e de 
descobrir novas formas de lidar com essa poderosa emoção. 

Capítulo 1. Como Eu Demonstro A Minha Ira Atualmente 
Nós exploramos o que faz você irar-se e como você expressa a sua ira. Nós tentamos descobrir por 
que essas coisas fazem você responder com ira. 
Capítulo 2. Entregando Os Meus Direitos  Pessoais Para Deus 
Nesta parte do curso nós exploramos como os seus direitos pessoais afetam a sua ira. Nós 
discutimos como você pode entregar os seus direitos pessoais a Deus. 
Capítulo 3. Como Deus quer que eu use a minha ira? 
O objetivo deste capítulo é descobrir formas de lidar com a sua ira. Ênfase especial é dada ao 
desenvolvimento de qualidades interiores positivas. A atitude do cristão com relação à ira é a parte 
que conclui esta parte deste curso. 

O que está incluso neste Manual do Professor? 

Este Manual do Professor contém duas seções. Cada seção está marcada com um título de página cinza. 

Planos de Aula para o Professor 

Exame & Certificado do Curso 

Uma explanação sobre como utilizar cada seção é dada imediatamente após a introdução da página 
seguinte. 
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C O M O  U T I L I Z A R  E S T E  M A N U A L  D O  P R O F E S S O R  

Introdução  
Este curso é um dentre uma série planejada para o treinamento de novos cristãos. Cremos que há uma 
grande necessidade hoje de se ajudar os novos cristãos a relacionar os ensinos de Cristo às suas vidas 
de uma forma prática. Estes cursos também podem ser usados efetivamente em ministrar a jovens e 
adultos de igrejas que desejem tornar o cristianismo uma parte mais prática de suas vidas diárias.  

O principal propósito deste curso e dos demais cursos dos Estudos de Grupo Para Novos Cristãos é 
apresentar aos novos cristãos questões relacionadas à vida diária. Nós não estamos tentando provê-los 
de um estudo exaustivo destes assuntos.  

O Comitê Curricular do Desafio Jovem Nacional – EUA - planeja continuar revisando estas aulas. Nós 
calorosamente recebemos quaisquer críticas ou idéias que você tenha sobre como melhorar estes 
materiais. 

Como usar este Manual do Professor  

1.  Planos de Aula para o Professor 

As primeiras páginas desta seção dão um panorama do curso inteiro (nem todo curso tem isto). 

Cada aluno deve receber uma cópia em branco do Cronograma no início do curso, e instruções 
apropriadas sobre esse papel. O caderno de estudo já tem uma cópia em branco desse formulário no 
verso da contracapa. 

Abaixo da Verdade Bíblica e do Versículo Chave estão diversos comentários sobre como ministrar esta 
lição. Em muitos casos, referências são feitas ao manual do aluno ou às provas do caderno de estudo. 

Ao fim de cada aula há uma lista de tarefas para os alunos. 

Notas do Professor e Tabelas estão colocadas após alguns planos de aula. O plano de aula do professor 
normalmente faz referência direta a esses materiais. 

A maioria destes cursos foi originalmente planejada para ter cinco sessões de aula, cada uma com uma 
hora de duração. O último período de aula é para o exame. Todos os 14 cursos nesta série podem ser 
completados em um período de 3-4 meses se você tiver cinco aulas por semana. Se você tiver uma hora 
por semana, você pode completar um curso por mês—a série completa em mais ou menos um ano. 
Muitas destas lições podem ser facilmente expandidas por um período maior de tempo ou mais sessões 
de aula. 

2.  Manual do Aluno 

O Manual do Aluno pode servir para dois fins. Você pode, se quiser, dizer aos alunos que se preparem 
para a próxima aula lendo as páginas apropriadas. Ou você pode dizer a eles que leiam após você ter 
dado a aula, para revisar ou reforçar o que foi ensinado em aula. 
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C O M O  U T I L I Z A R  E S T E  M A N U A L  D O  P R O F E S S O R  

 

Nós sugerimos que você diga para os seus alunos tomarem notas em aula mesmo que você os assista 
com o manual do aluno. As suas notas pessoais e a discussão de aula vão ajudar a esclarecer algumas 
questões abordadas no manual do aluno. 

3.  Caderno de estudo 

As provas do caderno de estudo foram originalmente planejadas para prover o aluno de trabalho 
extraclasse. Algumas provas vão ajudar a preparar o aluno para a próxima discussão em aula. 

Muitas das provas foram elaboradas para ajudar os alunos a ter uma visão mais aprofundada sobre os 
pontos discutidos em aula. O principal objetivo de muitas dessas provas é ajudar os alunos a descobrir 
formas de aplicar essas verdades bíblicas em suas próprias vidas diárias. 

4.  Exame 

Os exames são planejados para prover uma mensuração simples do progresso que cada aluno teve em 
entender as verdades bíblicas abordadas neste curso. O gabarito do exame segue logo após o modelo de 
exame neste manual do professor. 

5.  Certificado do Curso 

O certificado do curso é para dar reconhecimento àqueles que completarem todos os trabalhos 
requeridos para este curso e passarem no Exame. Um modelo de certificado do curso está incluído 
como última página deste manual do professor. Um Certificado de Conclusão também está disponível 
para aqueles alunos que completarem todos os 14 cursos da série Estudos em Grupo Para Novos 
Cristãos. Um modelo está incluído no livro Apresentando aos Professores os Estudos em Grupo Para 
Novos Cristãos. 

A Origem destas lições 

Salomão disse que não há nada de novo debaixo do Sol. O mesmo pode ser dito a respeito destas 
lições. Muitas das idéias não são novas. Queremos expressar especial agradecimento a Bill Gothard e 
ao Instituto Para os Conflitos Básicos da Juventude pela influência que têm tido nas vidas das pessoas 
que desenvolveram estes materiais. Muitas destas lições mostram a marca do ministério do Instituto 
Para os Conflitos Básicos da Juventude. 

Também quero expressar minha profunda gratidão aos muitos professores e centenas de novos cristãos 
que têm utilizado este material durante os últimos anos. Suas idéias têm desempenhado um papel 
fundamental no desenvolvimento destes cursos. Eu também sou muito grato a Don Wilkerson por me 
dar a oportunidade de trabalhar no Desafio Jovem do Brooklyn, Nova Iorque. Foi durante aqueles anos 
que o desenvolvimento dos Estudos em Grupo para Novos Cristãos teve início.  
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C O M O  U T I L I Z A R  E S T E  M A N U A L  D O  P R O F E S S O R    

Política de Reprodução destes Materiais 

Este Manual do Professor e todos os materiais dos alunos são protegidos por direitos autorais. Como 
cristãos temos a obrigação de defender as leis referentes aos direitos autorais. Estes materiais não 
devem ser copiados ou reproduzidos. Adaptações especiais para tradução ou reprodução destes 
materiais dentro dos EUA ou fora precisam de permissão escrita do National Teen Challenge 
Curriculum Committee--USA.  

Se você está interessado em pedir cópias dos materiais do aluno, por favor entre em contato com o 
Desafio Jovem do Brasil e-mail: desafiojovemdobrasil@terra.com.br ou entre em contato pelo telefone 
0-19-3534-1999. 

Seqüência de Ensino Sugerida 
Este curso é um dentre uma série de 14 incluídos nos Estudos em Grupo Para Novos Cristãos. Todos os 
14 cursos estão listados aqui numa seqüência de ensino sugerida. Esta seqüência foi desenvolvida para 
o ensino contínuo destes cursos. Seria melhor imaginá-la como uma roda de 14 aros. Estes cursos não 
dependem uns dos que os precederam. Cada livro pode ser aplicado sozinho. Deste modo o aluno pode 
entrar em uma aula em qualquer ponto e facilmente entender o assunto.  

1. Como Saber se Sou Cristão?  

2. Introdução à Bíblia 

3. Atitudes 

4. Tentação 

5. Sucesso na Vida Cristã (inclui estudos sobre o ministério do Espírito Santo) 

6. Maturidade Através do Fracasso 

7. Práticas Cristãs (Relacionamento com a Igreja Local) 

8. Obediência a Deus 

9. Obediência ao Homem 

10. Ira e Direitos Pessoais 

11. Como Estudar a Bíblia 

12. Amor e Aceitação Própria 

13. Relações Interpessoais 

14. Poder Espiritual e o Sobrenatural 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

Visão Panorâmica Do Curso 
1. Principal Objetivo Para Este Curso 

Os cristãos precisam usar a ira para expressar o seu amor por Deus de uma forma significativa nas 
suas vidas diárias. 

2. Versículo Chave Para A Semana: Efésios 4.26-27 (NTLH) 

(26). Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia 
inteiro com raiva. (27). Não dêem ao Diabo oportunidade para tentar vocês. 

3. Material de Referência do Aluno 

Explique que há duas maneiras de abordar este curso.Eis os dois diferentes pontos de partida. 

1. A maneira de Deus de manifestar as iras deles. 

2. Meu atual modo de manifestar a minha ira. 

Nós iremos abordar este curso com a segunda opção—meu atual modo de manifestar a minha ira.  
Esta é uma forma mais prática de abordar o problema, porque temos um ponto de partida muito mais 
claro. 

4. Identificando a Ira 

Nós sugerimos que um dos exemplos que pode ser facilmente usado de todas formas neste curso é o 
problema que nós temos quando alguém mostra desrespeito por nós. 

Lição 1: O que me deixa irado? 

- Esta pessoa não me respeita. 

Como eu demonstro minha ira? 

- minha reação 

Por que eu me iro? 

- Meu Direito Pessoal foi violado: “Eu tenho o direito de ser respeitado”. 

 
Lição 2: Use o Direito Pessoal de “Ser Respeitado Pelos Outros” ao discutir os novos materiais 

apresentados nesta lição. 

Lição 3: As regras de Deus para usar ao reagir à pessoa que viola o meu antigo Direito Pessoal de 
“Precisar Ser Respeitado Pelos Outros”. (Lucas 6.27-28) 

Lição 4: Qualidades Interiores Positivas Que Eu Preciso Para Me Ajudar A Reagir Com As 
Maneiras De Deus (Perdão). 
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Planos de Aula 
Para O Professor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONFIRA  “COMO USAR ESTE MANUAL DO PROFESSOR” PARA MAIS  

INFORMAÇÕES SOBRE O USO DESTES  PLANOS DE AULA.   
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

Lição 1 :Como Eu Demonstro A Minha Ira Atualmente 

1. Verdade Bíblica 

Eu posso usar a minha ira para identificar os meus direitos pessoais. 

2. Versículo Chave: Tiago 1.20 (NTLH) 

Porque a ira do homem não produz o que Deus aprova.  

3. Materiais de Referência do Aluno 

As páginas 4-8 do manual do aluno se referem a esta lição. A Prova 1 do caderno de estudo também vai 
ser usada com esta lição. 

4. Identificando a Ira 

Passe a maior parte do período discutindo a Prova 1 do caderno de estudo. Eles deverão ter completada 
essa prova antes da primeira sessão de aula. 

—Assegure-se de que eles não confundam a primeira e a terceira questões. 

—Diga para cada aluno compartilhar pelo menos um exemplo dessa prova. 

—Assegure-se de que eles entendam e vejam claramente a diferença entre as duas questões levantadas 
nas questões dessa prova. 

5. Irando-se 

Após discutir a Prova 1 por cerca de 20 minutos, foque a terceira questão novamente, “Por que eu me 
iro?” Discuta por que essas situações deixam eles irados. Eis outra forma de apresentar este ponto: 

Por que eu me iro? 

1. "Você fez algo errado!” 

—"E eu não gosto disso!” 

2. "Como eu sei se você fez algo errado?” 

—"Porque eu tenho minhas regras!" 

3. "Você quebrou uma das minhas regras!" 

—"E eu não gosto disso!" 

Discuta a definição de “minhas regras”. Nós podemos chamá-las de nossos “Direitos Pessoais”. Uma 
regra que eu fiz para mim mesmo e que espero que os outros obedeçam. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

6. Direitos Pessoais 

Use os exemplos deles da Prova 1 e volte a discutir os direitos pessoais possíveis em cada situação. 

Explique que isto é o que eles estarão fazendo na Prova 3 para a próxima sessão de aula. 

7. Razões Para Identificar Direitos Pessoais 

Você tem que mostrar a razão de identificar o direito pessoal. Insistir em que os outros honrem meus 
direitos pessoais é o que me deixa irado. Se eu não tiver um direito pessoal, eu provavelmente não vá 
me irar quando alguém violar esse antigo direito pessoal. 

8. Tarefas 

A. Distribua os manuais dos alunos se você ainda não o fez. 

B. Corrija a Prova 1 do caderno de estudo. 

 

Notas Para o Professor 
Versículos Sobre Ira 
Provérbios 12-16 
Provérbios 14.17 
Provérbios 14.29 
Provérbios 15.1 
Provérbios 16.32 
Provérbios 19.11 
Provérbios 19.19 
Provérbios 21.14 
Provérbios 22.24,25 
Mateus 5.21-22 
Marcos 3.1-5 
Efésios 4.26-27 
Efésios 4.31 
Colossesnses 3.8 
Colossenses 3.12 
2 Timóteo 2.16-17 
Tiago 1.19-21 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

 

Lição 2:  Entregando Meus Direitos 

1. Verdade Bíblica 

Como cristão eu preciso entregar os meus direitos pessoais a Deus. 

2. Versículo Chave: 2 Coríntios 9.7 Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no se u coração, não com tristeza nem 
por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 

3. Material de Referência do Aluno 

As páginas 8-11 do manual do aluno se referem a esta lição. As provas 2 e 3 do caderno de estudo 
também vão ser usadas nesta lição. 

4. Deus e os Direitos Pessoais 

Nós iremos abordar duas questões essenciais nesta lição. 

A. Por que eu devo entregar os meus direitos pessoais a Deus? 

B. Como eu posso entregar os meus direitos pessoais a Deus? 

5. Definição de Direitos Pessoais 

Gaste os primeiros 5-10 minutos neste assunto sobre direitos pessoais. Revise a definição que nós 
demos para direitos pessoais. Diga aos alunos para compartilharem exemplos de direitos pessoais da 
Prova 3. 

6. Entregando a Deus 

A seguir discuta a Verdade Bíblica e o Versículo  Chave para hoje. 

7. Por que eu devo entregar os meus direitos pessoais a Deus? 

Gaste pelo menos 5-10 minutos discutindo por que você deve entregar os direitos pessoais a Deus. Veja 
a página 8 do manual do aluno para informações adicionais. Assegure-se de que eles entendam 
claramente estas duas questões: 

1.  Porque eu sou um cristão eu devo entregar os meus direitos pessoais para Deus. Eu devo fazer 
isto porque Ele é o líder da minha vida. 

(1Coríntios 6.19-20) 

2.  Porque eu quero mostrar o meu amor por Deus. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

 

8. Como Entregar os Direitos Pessoais a Deus 

Passe a maior parte do período de aula discutindo como entregar seus direitos pessoais a Deus. Confira 
o manual do aluno nas páginas 11-13 para os quatro pontos explicando “Como eu posso entregar os 
meus direitos pessoais a Deus?” Diga a eles que a parte mais difícil é aprender a responder da maneira 
de Deus. 

 

9. Encerre com oração. 

10. Tarefas 

A. No final da aula aplique um teste oral sobre Efésios 4.26-27. 

B. Corrija a Prova 2 e a Prova 3. 

 

Lição 3: A Maneira de Responder de Deus 

1. Verdade Bíblica 

Eu preciso descobrir maneiras de responder quando alguém violar um dos meus antigos direitos 
pessoais. 

2. Versículo Chave: Tiago 1.19 Nova Tradução na Linguagem de Hoje 

Lembrem disto, meus queridos irmãos: cada um esteja  pronto para ouvir, mas demore 
para falar e ficar com raiva. 

3. Material de Referência do Aluno 

As páginas 7 e 8 do manual do aluno se referem a esta lição. 

4. Como Responder 

O principal assunto que nós queremos abordar hoje é “como eu devo responder depois de haver 
entregado os meus direitos pessoais a Deus?” 

5. Revisão 

Revise rapidamente os passos para entregar os seus direitos pessoais a Deus. Veja os quatro pontos nas 
páginas 11-13 do manual do aluno. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

 

6. Mudar as respostas é difícil. 

Explique novamente que a parte fácil deste processo de mudança é entregar os meus direitos pessoais a 
Deus. A parte difícil é descobrir novas formas de responder quando as pessoas violam os meus antigos 
direitos pessoais. 

7. Novas Formas Para Responder 

Discuta a tabela das novas formas de resposta. Veja a tabela intitulada “Como eu devo responder após 
ter entregado os meus direitos pessoais a Deus?”(MP-IDP- página 13). Informações adicionais 
relacionadas estão nas páginas 8-11 do manual do aluno. 

8. As Normas de Deus 

Gaste a maior parte do seu tempo discutindo o ponto 1 da tabela “Descobrir as normas de Deus que me 
dizem como responder quando alguém viola um dos meus antigos direitos pessoais”. 

 

Você pode gastar um tanto considerável de tempo a mais discutindo o que Jesus disse nestas duas 
passagens. 

a . Lucas 6.27-38 

b. Mateus 6.25-34 

 

9. Ira Como Um Sinal 

Gaste algum tempo discutindo o ponto dois: “Usar a ira como meu ‘sinal de alerta’”. 

10. Tarefas 

No final da aula, aplique um teste oral sobre Tiago 1.19-20. 

Notas Para o Professor 
Tabela 

Como eu devo responder após ter entregado os meus direitos pessoais a Deus? 

1. Descubrir as normas de Deus que me dizem como responder quando alguém violar um antigo direito 
pessoal. 

Lucas 6.27-38 

2. Usar a ira como “sinal de alerta”. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

3. Aprender a desenvolver qualidades interiores positivas para usar quando responder. 

Colossenses 3.12-15 

1 Coríntios 13.4-8 

Lição 4:  Qualidades Interiores Positivas 

1. Verdade Bíblica 

Eu preciso desenvolver qualidades interiores positivas para usar quando responder em situações em que 
meus antigos direitos pessoais forem violados. 

2. Versículo Chave: Colossenses 3.12 (NTLH) 

Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu  para serem dele. Portanto, 
vistam-se de misercórdia, de bondade, de humildade,  de delicadeza e de paciência. 

3. Material de Referência do Aluno 

As páginas 8-15 do manual do aluno se referem a esta lição. A Prova 6 do caderno de estudo também 
vai ser usada nesta lição. 

4. Atitudes Interiores Positivas 

O principal assunto que nós queremos abordar nesta lição é como desenvolver qualidades interiores 
positivas para usar quando responder aos outros. 

5. Como Responder 

Revise a tabela intitulada “Como eu devo responder após ter entregado os meus direitos pessoais a 
Deus?” Veja o MP-IDP- página 13. 

6. Ira Como Um Sinal  (5 minutos) 

Tome alguns minutos para discutir o N.º 2, “Usando A Minha Ira Como Um Sinal De Alerta” 

7. Qualidades Interiores Para Preencher O Lugar Vazio 

Gaste 25-30 minutos discutindo o N.º 3 sobre desenvolvimento de qualidades interiores. Veja a página 
14 no manual do aluno para informações adicionais a respeito. 

8. Desenvolvendo Atitudes Positivas 

A Prova 6 é para hoje, por isto você pode usá-la na discussão de aula. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

9. Liste as qualidades interiores positivas. 

Diga para os alunos lerem Colossenses 3.12-15. Diga para fazerem uma lista das qualidades interiores 
positivas contidas nestes versículos. Escreva-as no quadro-negro. 

10. Mudando Qualidades Interiores 

Escolha uma situação da Prova 1 sobre ira e diga para eles tirarem de Col. 3.12-15 as qualidades 
interiores positivas que mais podem lhes ajudar a responder com as normas de Deus. 

11. Mudando Mais Qualidades Interiores 

Faça isto com diversos outros exemplos. 

12. Como Demonstrar Qualidades Interiores 

Discuta como você pode demonstrar cada uma dessas qualidades interiores positivas. Por exemplo, “O 
que eu posso fazer para demonstrar mansidão?” 

13. Mudando As Respostas Para Vencer A Ira 

Na discussão, enfatize a importância de responder com: 

a. As normas de Deus. 

b. Qualidades Interiores Positivas. 

Ambas são necessárias para que eu tenha sucesso em vencer a ira. 

14. Tarefas 

A. Corrija a Prova 6.. 

B. As Provas 4 & 5 são para nota extra. Se ofereça para corrigi-las se eles as tiverem completado. 

Lição 5: Exame 
1. Apresente o próximo curso que você vai estar ministrando. 

A. Distribua os cadernos de estudo ou quaisquer das provas que devem ser completadas antes 
da primeira sessão de aula do curso que você vai estar ministrando. 

B. Diga aos alunos para irem à última página dos seus cadernos de estudo. Eles deverão 
encontrar uma cópia em branco do Cronograma. Se os seus cadernos de estudo não tiverem 
esse formulário, dê a cada um uma cópia em branco do Cronograma. Dê a eles as datas para 
cada teste, prova ou exame. 

2. Aplique o exame deste curso. 

3. Se você ainda não o fez, devolva todos os testes ou provas que você corrigiu. 
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Exame 

CONFIRA “COMO USAR ESTE MANUAL DO PROFESSOR”  PARA M AIS 
INFORMAÇÕES SOBRE O USO DESTES PLANOS DE AULA.    
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

E X A M E  1 ,  G R A U _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Nome ___________________________________   
Classe _____________________ 
Data    ____/____/____ 

 

MARQUE VERDADEIRO OU FALSO  (2 pontos cada) 

   Instruções:  Ponha um ___V___ se a resposta for verdadeira. 

   Ponha um ___F___ se a reposta for falsa. 

1. ______ Se você dá os seus direitos pessoais para Deus, Deus agora os possui—agora eles são 
direitos pessoais de Deus. 

2. ______ Se uma pessoa dá os seus direitos pessoais para Deus, ela deve decidir agradecer a Deus por 
tudo o que acontecer daí em diante. 

3. ______ Se uma pessoa não dá os seus direitos pessoais para Deus, e alguém os viola (quebra, pisa 
em cima), essa pessoa normalmente fica enraivecida. 

4. ______ Se você não dá os seus direitos pessoais a Deus, você está desobedecendo as leis de Deus. 

5. ______ Deus não quer que você lhe dê os seus direitos pessoais. 

6. ______ Se uma pessoa der os seus direitos pessoais a Deus, Deus nunca vai testar essa pessoa para 
ver se ela é sincera. 

7. ______ A maioria dos cristãos está pensando sobre como mostrar o seu amor a Deus quando se iram 
com outra pessoa. 

8. ______ É muito difícil de pecar quando se está irado. 

9. ______ A maioria dos cristãos jamais se ira após ter entregue os seus direitos pessoais para Deus. 

10. ______ Deus tem muitas regras na Bíblia, que dizem a você como responder após ter entregado os 
seu direitos pessoais a Deus. 

11. ______ Depois de você ter entregado os seus direitos pessoais a Deus, a Bíblia diz que você não 
deve fazer nada quando alguém viola um dos seus direitos pessoais. 

12. ______ Quando alguém viola um dos seus direitos pessoais que você entregou a Deus, você deve 
sempre lhe dizer que o que está fazendo é algo errado. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

E X A M E  1 ,  P Á G I N A  2  

 

ESCOLHA A ALTERNATIVA CORRETA 

Escolha a resposta correta e ponha a letra da resposta na linha em branco. (3 pontos) 

1. ______ Quando uma pessoa entrega os seus direitos pessoais a Deus, ela deve: 

  A.  Sempre se irar. 

  B.  Irar-se apenas com Deus. 

  C.  Agradecer a Deus por tudo o que acontecer daí em diante. 

2. ______ O maior mandamento na Bíblia diz para: 

  A.  Amar o seu próximo. 

  B.  Amar a Deus. 

  C.  Amar os seus amigos. 

3. ______ Quando você entrega os seus direitos pessoais a Deus você deve: 

  A. Aprender a desenvolver qualidades interiores positivas para substituir aqueles 
direitos. 

  B.  Primeiro ore e jejue o dia todo, e depois conte ao seu pastor sobre isto. 

  C.  Pedir a Deus que os devolva a você como privilégios. 

4. ______ Você entrega os seus direitos pessoais para Deus quando: 

  A.  Se torna um cristão. 

   B. Conta a Deus que você quer que Ele seja o dono dos seus direitos pessoais. 

  C.  Orando a consultando um advogado cristão. 

5. ______ Suas responsabilidades pessoais são: 

  A.  As mesmas que seus direitos pessoais. 

  B.  Algo que você tem o direito de fazer. 

  C.  Algo que lhe foi dado a fazer. 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

E X A M E  1 ,  P Á G I N A  3  

 

6. ______ Quando você dá os seus direitos pessoais a Deus, Ele pode devolver alguns a você. Eles são 
então chamados de: 

  A.  Direitos pessoais. 

  B.  Responsabilidades pessoais. 

  C.  Privilégios. 

QUESTÕES DISCURSIVAS 

1.  O que são direitos pessoais? Explique o que as palavras “direitos pessoais” significam. (5 pontos) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2.  Por que é importante entregar os seus direitos pessoais para Deus? (5 pontos) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3.  Explique como uma pessoa pode entregar os seus direitos pessoais a Deus. (8 pontos, 2 pontos cada) 

1. _________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

E X A M E  1 ,  P Á G I N A  4  

 

4.  A.  Que direito pessoal seu tem sido violado diversas vezes nas últimas semanas? (4 pontos) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

B.  Que qualidades interiores positivas lhe ajudam melhor a responder do modo de Deus quando esse 
direito pessoal é violado? (4 pontos) 

_________________________________________________________________________________ 

C.  Escreva três coisas que você pode fazer para desenvolver essa qualidade interior positiva em sua 
vida.(9 pontos, 3 pontos cada) 

 1. ___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 2. ___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 3. ___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

5.  Diga um exemplo de como você já pôs em prática nesta semana o que você aprendeu neste curso.  
Seja específico. (9 pontos) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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I R A  E  D I R E I T O S  P E S S O A I S  

E X A M E  1 ,  P Á G I N A  5  

 

6.  Escreva o versículo a memorizar abaixo. (20 pontos) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Ira e Direitos Pessoais 
Exame 1 
Gabarito 

Página 1 

Verdadeiro ou Falso 

(2 pontos cada) 

1. V Verdadeiro 

2. V Verdadeiro 

3. V Verdadeiro 

4. V Verdadeiro 

5. F Falso 

6. F Falso 

7. F Falso 

8. F Falso 

9. F Falso 

10. V Verdadeiro 

11. F Falso 

12. F Falso 

Página 2 

Escolha a alternativa correta. 

2 pontos cada 

1. C 

2. B 

3. A 

4. B 

5. C 

6. C 

Questões Discursivas 
1. 5 pontos 
Respostas Sugeridas 

   a. Algo que a pessoa possui. 

   b. Algo a que a pessoa tem direito. 

   c. Algo que você tem o direito de fazer. 

Página 3 

2. 5 pontos 
Respostas Sugeridas 

a. Para mostrar a Deus que O amo. 

b. Direitos Pessoais se relacionam com propriedade. Se eu sou um cristão, Deus deve possuir os 
meus direitos pessoais. 

c. Deus é a autoridade final. 

d. Deste modo eu não vou me irritar com as pessoas ou me preocupar. 

3. 8 pontos—2 pts. cada 
Respostas Sugeridas 

1. Liste as coisas que deixam você irado. 

2. Faça uma lista de todos os seus direitos pessoais. 

3. Ore e entregue os seus direitos pessoais a Deus. 



 

Manual do Professor - Copyright © 1995, Teen Challenge National Curriculum Committee-USA- Usado com permissão 

21 

4. Tome uma decisão de agradecer a Deus por tudo o que acontecer. 

4. A. 4 pontos 
Resposta Pessoal 

B. 4 pontos 
Resposta Pessoal 

C. 9 pts., 3 pts. cada 
Todas Respostas Pessoais 

Página 4 
5. 9 pontos 
Resposta Pessoal 

6. 20 pontos 
Efésios 4.26-27 
Tiago 1.19-20 





ProfessorData

Parabéns
cumpriu os objetivos do Modulo

Ira e Direitos Pessoais

Apreciamos o seu empenho e desejamos que obtenha sucesso  em 
todas as disciplinas do currículo do Desafio jovem

,

ProfessorData

Parabéns
cumpriu os objetivos do Módulo

Ira e Direitos Pessoais

Apreciamos o seu empenho e desejamos que obtenha sucesso  em 
todas as disciplinas do currículo do Desafio jovem

,

cumpriu os objetivos do Módulo
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