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Nome:    Relações Interpessoais 
Classe:__________________________________________     Projeto 1 
Data : ____/____/____ Fase:______________ 

 

Amigos 
 
1. Pense alguns minutos nas pessoas que tem sido seus melhores amigos. Cite 

os pontos positivos em sua vida que fazem que sejam tão bons amigos.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
2. Que tipo de coisas (Problemas, desentendimentos, etc.) são capazes de 

destruir as amizades? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
3.  O que deve fazer um novo cristão com relação aos antigos amigos que não 

são cristãos? Leia Marcos 5:18-20 e 1 Pedro 4:1-5 para obter algumas 
idéias.  
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
Por que ele-ela devem fazer essas coisas? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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4.  Em que forma está envolta a confiança na formação das amizades? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________ 

 
 
5.  Que tipo de coisas você precisa mudar em sua vida a fim de ser um melhor 

amigo para com as demais pessoas? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________ 
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Nome:    Relações Interpessoais 
Classe:__________________________________________     Projeto 2 
Data : ____/____/____ Fase:______________ 
 

Noivado 
 
As primeiras quatro perguntas neste projeto pedem a sua opinião acerca do 
namoro e noivado. Trate de manter suas respostas práticas e realistas. Não tenha 
medo de escrever o que realmente pensa. 
 
1. Qual é o propósito do noivado? (porque é preciso contraí-lo). 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

  
 
2. Quando uma pessoa está preparada para começar a namorar?  

a.   

b.   

c.   

d.   

  
 

3. Quais são alguns dos benefícios do noivado? (Como pode ajudar-me) 
a.   

b.   

c.   

d.   

e.   
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4. Quais são alguns dos perigos do namoro? (Como pode danificar ou ferir a 
mim ou a outra pessoa?). 
a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

  
 

5. Primeira Coríntios 7.7 diz que Deus dá a algumas pessoas o dom de 
“abstinência total”, ou seja, de poder permanecer felizmente solteiro. Como 
pode uma pessoa saber se Deus lhe tem dado este dom? (Leia 1 Coríntios 
7.7, 17, 35, 37, 38) 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________ 
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Nome:    Relações Interpessoais 
Classe:__________________________________________     Projeto 3 
Data : ____/____/____ Fase:______________ 
 

1ª Coríntios 7 e o matrimônio 
 

1. Leia 1 Coríntios 7 (todo o capítulo) 
2. Sou solteiro _____, casado _____, divorciado _____, separado _____  

ajuntado _____ Viúvo _____ 
 
Leia de novo 1 Coríntios 7 e busque versículos que tratem de seu atual estado 
civil (casado, solteiro, etc). Escreva o número de cada versículo e descreva 
brevemente o que se diz neles que deve fazer. Utilize papel adicional se é 
necessário. Este é um exemplo de um versículo que trata de uma pessoa solteira: 
Versículo 1: “bom lhe seria o homem que não tocasse mulher”. Se você desejar 
pode escrever suas opiniões sobre o significado ou passagem da Bíblia que 
tratem sobre seu estado civil ou sua vida conjugal. 
 
1. vs.    

  
 

2. vs.    
  

 

3. vs.    
  

 

4. vs.    
  

 

5. vs.    
  

 

6. vs.    
  

 

7. vs.    
  

 

8. vs.    
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3. Escreva todas as perguntas que falam sobre como estes versículos se relacionam 

com sua vida agora mesmo (Utilize papel adicional se for necessário).  
(Não faça perguntas hipotéticas do tipo: “O que aconteceria se minha 
esposa...?”). 
Escreva o número do versículo que acompanha a sua pergunta. 
Exemplo: para a pessoa casada, 
Versículo    3   Como posso agradar minha esposa (esposo) agora que sou 
cristão? 
 
1. vs.    

  
 

2. vs.    
  

 

3. vs.    
  

 

4. vs.    
  

 

5. vs.    
  

 

6. vs.    
  

 

7. vs.    
  

 
4. Com que partes de 1 Coríntios 7  você está em maior desacordo?  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Nome:    Relações Interpessoais 
Classe:__________________________________________     Projeto 4 
Data : ____/____/____ Fase:______________ 
 

O matrimônio 
 
As primeiras quatro perguntas pedem sua opinião sobre o matrimônio.  
Trate de manter suas respostas práticas e realistas. Não tenha medo de escrever o 
que realmente pensa. 
 
1. Qual é o propósito do matrimônio? (Porque preciso casar-me?). 

a.   

b.   

c.   

d.   

  
 
2. Quando uma pessoa está preparada para se casar? 

a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

  
 
3.  Quais são alguns dos benefícios do matrimônio (Como pode o matrimônio 

ajudar-me?). 
a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

f.   
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4.  Quais são alguns dos perigos do matrimônio? (Como pode o matrimônio 

danificar ou ferir a mim ou a outra pessoa com quem me caso?). 
a.   

b.   

c.   

d.   

e.   

  
 

5.  Leia Efésios 5.21-33. Como deve amar a pessoa com quem você se casa? 
(Escreva o versículo que tem as propostas e coloque sua resposta em suas 
próprias palavras. Existe mais de uma resposta). 
 
a. vs.    

  
 

b. vs.    
  

 

c. vs.    
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