Ministério Avivamento Já – www.avivamentoja.com
Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens N° 22

Programando nossos Computadores
Atividade Nº 1
Ler no grupo Salmo 101. Completar:
a. Versículos 2 e 3
“Serei ______________ em tudo o que
fizer.
Quando
virás
para
te
___________________
comigo?
________________
uma
vida
_______________
na
minha
______________ e não ______________
que
____________
nela
nenhum
______________. Eu ______________ as
_____________ daqueles que se afastam
de ______________ e não tomarei
____________________
nos
seus
______________.”
b. Versículo 4
“____________________ de mim ____________________
________________ a ver com a _________________.”

desonestos

e

não

terei

c. Versículo 7
“Nenhum ___________________ viverá no meu _________________; nenhuma pessoa
_______________ ficará na minha ___________________.”
As ações - ou o comportamento - de um computador estão determinados pelos
programas que estivessem instalados nele. Na mesma forma, nós podemos
influenciar os nossos desejos e pensamentos quando controlamos as coisas que
entram em nossas mentes através daquilo que vemos e ouvimos.

Atividade Nº 2
Conversar no grupo:
Quando o Rei Davi escreveu o Salmo 101, não existirem os meios de comunicação que temos hoje:
televisão, internet, rádio, DVD etc. Se o Rei Davi estivesse vivo hoje, quais programas de televisão,
sites na Internet, jogos de computador ou vídeo-game, músicas e filmes você acha que ele deixará
entrar na sua casa?

Atividade Nº 3
Completar:
a. Filipenses 4:8
“Por último, meus irmãos, encham a _____________ de vocês com tudo o que é _____________ e
merece ___________, isto é, tudo o que é ________________, _____________,
_______________, ___________, ________________ e ______________.”
b. 2 Coríntios 10:4 e 5
“As __________ que usamos na nossa ________________ não são do mundo; são armas
___________________ de Deus, capazes de _____________________ fortalezas. E assim
destruímos __________ falsas e também todo ______________ humano que não deixa que as
pessoas _________________ a Deus. Dominamos todo _________________ humano e fazemos
com que ele __________________ a Cristo...”
c. Romanos 8:5
“Porque as pessoas que ______________ de acordo com a natureza _______________ têm a sua
__________ controlada por essa mesma______________. Mas as que ___________ de acordo com
o _______________ de Deus têm a sua __________ controlada pelo _____________.”
d. Romanos 12:2
“Não _______________ como ________________ as pessoas deste __________________, mas
deixem que Deus os ____________________ por meio de uma ________________ mudança da
_______________ de vocês. Assim vocês ___________________ a vontade de _______________,
isto é, aquilo que é ___________, _________________ e __________________ a ele.”

Talvez a maior batalha que enfrentamos em nossa vida Cristã é a batalha para
nossa mente. As coisas que nós assistimos e ouvimos têm uma influência decisiva
sobre o resultado desta batalha.

Atividade N° 4
As coisas que nós vemos – que entram pelos nossos olhos – muitas vezes determinam os
pensamentos de nossa mente.
a. Mateus 6:22-23
“—Os __________________ são como uma ______________ para o ______________: quando os
_______________ de vocês são ________________, todo o seu ______________ fica cheio de
______________. Porém, se os seus ________________ forem __________________, o seu corpo
ficará ______________ de ____________________. Assim, se a ____________ que está em você
virar __________________, como será _______________ essa ______________________!”

Atividade N° 5
Quem quiser pode repetir uma oração pedindo que o Espírito Santo o ajudasse a ver, ouvir e
pensar nas coisas certas.

