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Por David Batty 
As referências Bíblicas usadas nesta Lição são retiradas das seguintes versões da Bíblia: 

 

Versículos usados nesta lição Bíliba são retirados da Nova versão Internacional. 

 

Todos os direitos, incluindo o direito de apresentação ou reprodução no todo ou em parte, sob 

qualquer forma, é reservado sob a Convenção Mundial dos Direitos de Autor e outras 

convenções pertinentes, tratados, ou proclamações. 

 

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida sem a permissão do Comité para o 

Currículo do Desafio Jovem Nacional-USA 

 

Essa lição é parte dos Estudos Pessoais para Novos Cristão, desenvolvida para uso com 

novos cristãos e outros interessados em crescimento espiritual. Essas lições são usadas 

correntemente em igrejas, escolas, ministérios em prisões, Desafio Jovem, e ministérios 

similares que trabalhem com novos cristãos. Os Estudos Pessoais para Novos Cristãos 

são designados para serem usados num programa de educação individualizado. Um 

curso de treinamento do professor está disponível para todos os interessados em usar 

estes materiais. Para mais informação procure: 

 

Desafio Jovem do Brasil 

Rua: 3 n. 1780 Rio Claro Centro – SP. 

Cep: 13.500 - 162 

Telefone: (19) 3534-1999 

Adaptado e versado pelo Desafio Jovem do Brasil. 

E-mail: curriculo@desafiojovemdobrasil.com.br 
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Introdução 
 
 

O que é uma qualidade de caráter? 
 
Deus falou através de Tiago há quase dois mil anos atrás e deixou aos cristãos uma 
mensagem sobre o caráter. 
 

Tiago 1:2- 4  
 

“2 Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, 3 
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 4 Ora, 
a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada 
deficientes”. 

 
O final do versículo 4 nos diz que podemos alcançar a maturidade, podemos 

alcançar integidade de caráter. O caráter nos fala sobre qualidades interiores ou traços 
característicos. 
 

O propósito principal dessa Disciplina é lhe ajudar a desenvolver qualidades que 
irão agradar a Deus e permitir que você seja bem sucedido como cristão na sociedade. 
 

Desenvolver um caráter como o de Deus traz benefícios definidos: 
 

1. Felicidade; 
 
2. Paz com as outras pessoas; 
 
3. Uma compreensão dos outros e a maneira de como ajudá-los; 

 
Tudo isso irá lhe conduzira uma maturidade e fará com que você seja capaz de ser usado 
por Deus. 
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Instruções 
 

As qualidades de caráter que iremos tratar nessa Disciplina irão lhe ajudar a se 
tornar um cristão bem sucedido. As definições dessas qualidades foram desenvolvidas 
pelo Instituto dos Conflitos Básicos da Juventude. 
 

Você irá fazer várias atividades diferentes com cada qualidade de caráter. Neste 
livro também se encontram vários trabalhos extras que você poderá realizar após 
terminar as atividades regulares das várias qualidades. 
 

O seu professor irá lhe entregar uma Lista de Verificação das Qualidades de 
Caráter. Use-a para manter o seu progresso em dia. A lista de verificação é numerada 
de 1-8. Estes números correspondem às atividades regulares de 1-8 explicadas nas 
páginas 6-8 deste manual. Após terminar cada atividade, coloque a data na linha a 
seguir ao número. Depois converse com o seu professor sobre o trabalho e peça-lhe que 
assine a lista de verificação.  

Abaixo encontra-se um exemplo da Lista de Verificação das Qualidades de Caráter. A 
linha extra  depois da linha 8 serve para assinalar algum projeto especial que seja 
completado com essa qualidade de carácter.  

 

Lista de Verificação da Disciplina de Qualidades de Carácter 

Peça ao seu professor que assine esta folha 
após você ter completado cada atividade para 
cada qualidade de caráter. 

      Nome _____________________________. 

Qualidade de Caráter __________________ Qualidade de Caráter__________________ 

Data da Atividade 
Completada 

Assinatura do Professor Data da Atividade 
Completada 

Assinatura do Professor 

1. _______________ _______________ 1. _______________ _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

_______________ 

 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

________________ 
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Atividades Regulares 

para serem completadas com cada Qualidade de Carácter 
 
1. Leia a lista de qualidades de caráter e escolha uma que gostaria de estudar. Copie 

para uma folha de papel em branco o nome da qualidade de caráter, a sua qualidade 

oposta, a definição dessa qualidade e o(s) versículo(s) que a acompanha. Leia 

também as questões que estão enumeradas em cada qualidade de caráter. Peça ao 

seu professor que assine a Lista de Verificação das Qualidades de Caráter após 

ter completado o seu trabalho da atividade 1. 

 

2. Pense em uma situação recente, alguns dias, semanas ou meses. Lembre-se de uma 

situação em que poderia ter usado essa qualidade de caráter, mas não usou. Se tiver 

dificuldades em pensar numa situação, tente lembrar-se de uma ocasião em que você 

tenha usado a qualidade oposta. 

 

A. Descreva a situação. Fale do que você fez e o que aconteceu. 

 

B. Que tipo de sentimentos você experimentou antes, durante e depois dessa 

situação? 

 

C. Quais foram os resultados das suas ações (ou reações) nessa situação? 

 

Peça ao seu professor que assine a Lista de Verificação das Qualidades de 

Caráter após você ter completado a atividade 2. 

 

3. Memorize a definição dessa qualidade de caráter. Faça um questionário sobre o 

nome da qualidade de caráter, o nome da qualidade oposta, e a definição da 

qualidade. 

 

Peça ao seu professor que assine a Lista de Verificação das Qualidades de 

Caráter após você ter completado a atividade 3. 
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4. Volte à situação que você descreveu na atividade 2, na qual poderia ter usado esta 

qualidade de carácter. Agora reveja novamente a sua definição. Tire alguns minutos 

e pense. Imagine que você está vivendo essa situação novamente, só que desta vez,  

você irá usar a qualidade de carácter.  

 

A. Como você teria agido? Quais os diferentes pensamentos e ações que você teria 

usado? Como é que as outras pessoas envolvidas teriam reagido? 

B. Como é que esta sua nova reação poderia ter mudado os resultados daquilo que 

aconteceu depois? 

 

Peça ao seu professor que assine a Lista de Verificação das Qualidades de 

Caráter  após você ter completado a atividade 4. 

 

5. Memorize a passagem que acompanha a qualidade de caráter. Faça um questionário 

sobre o nome da qualidade de caráter, a qualidade oposta, a sua definição e o 

versículo. 

 

6. Agora vamos olhar para o futuro. Enumere 3 ou 4 exemplos de como você poderia 

usar essa qualidade de caráter nas suas atividades diárias. Tente ser específico nos 

seus objetivos. Os versículos da Escritura que o acompanham poderão te dar mais 

idéias sobre a forma de como colocar esta qualidade de caráter em prática. 

 

Você poderá achar difícil ter uma idéia geral e escrever um objetivo específico.  

As quatro questões seguintes sugerem as quatro partes fundamentais de um bom 

objetivo. Em cada objetivo que for estabelecido tente responder a todas essas 

questões: 

1. O que farei? 

2. Quando  farei? 

3. Como  farei? 

4. Quem estará envolvido? 

 

7. Enumere qualquer problema que tenha encontrado ao tentar  colocar essa  qualidade 

de caráter em prática na sua vida diária. 
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8. Faça o teste final sobre o nome da qualidade de carácter, qual a qualidade oposta, a 

sua definição e a Escritura referente. 
 

Agora que Terminou de completar as atividades regulares para esta qualidade de 

caráter. Continue  procurando formas de  aplicá-las nos seus relacionamentos diários 

com os outros. Você pode fazer alguns dos trabalhos extras que estão descritos nas 

páginas seguintes. 

 

PARE: Se você estiver lendo este manual pela primeira vez, pare aqui. O seu professor 

irá te dar a informação necessária para você começar a trabalhar na sua primeira 

qualidade de caráter. Peça ao seu professor que assine aqui: 

 

Assinatura do Professor: __________________________________________ 
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Projetos especiais para as Qualidades de Caráter 

 
Atenção: 

Complete todas as atividades regulares enumeradas nas páginas 6-8 deste 
manual antes de começar qualquer um dos projetos especiais sobre a qualidade 
de caráter que você escolher. 

 
Projeto 1: As Qualidades de Caráter na minha vida em sociedade 
 
Se você está no presente monemto vivendo em um programa residencial (como o 
Desafio Jovem), esse trabalho é para você. A atividade 6 da página 7 deste manual pede 
que você  enumere várias formas, pelas quais você pode usar esta qualidade de caráter 
no seu dia a dia. Para este projeto, enumere uma ou duas formas, pelas quais você 
poderia usar essa qualidade de caráter se estiver  vivendo em casa, em vez de estar no 
programa. 

 
Todas as atividades restantes para cada qualidade de caráter devem ser feitas como 
estão enumeradas nas páginas 6 a 8 deste manual. 

 
Projeto 2: Avaliação do Alvo Pessoal 
 
Com esse projeto faça todas as atividades regulares enumeradas nas páginas 6-8 desse 
manual do aluno. No entanto, após ter completado a atividade 6, proceda com as 
atividades adicionais enumeradas abaixo. 
 
Parte A:  

Peça uma Folha de Alvos Pessoais ao seu professor (veja a cópia na página 
seguinte). Escolha um dos seus alvos de aplicação pessoal da atividade 6. 
Preencha as três primeiras partes da Folha de Alvos Pessoais. Certifique-se de 
ter estabelecido um prazo para o final desse alvo. Analise esse projeto com o seu 
professor. 

 
Parte B: 

Começando nesse mesmo dia, de início ao que foi estabelecido como seu alvo. À 
medida que trabalhar para completar esse alvo, responda às três últimas questões 
da Folha de Alvos Pessoais. Quando tiver terminado todo esse trabalho, analise 
os resultados com o seu professor. 
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Nome:________________________________ 
 
Data:_________________________________ 
 
Assinatura do Professor:__________________  
 

Folha de Alvos Pessoais 
 
 

 
 
1. A verdade de Deus que eu desejo aplicar na minha vida; 
 
 
2. Passagem Bíblica; 
 
 
3. O meu alvo; 
 
 
 
4. Questões ou problemas que eu enfrentei ao tentar completar o meu alvo.* 
 
 
 
 
 
5. Eis o que aconteceu quando tentei completar o meu alvo. * 
 
 
 
 
 
 
6. Eis o que aprendi com esta experiência.* 
 
 
 
 
 
* Se precisar de mais espaço para as suas respostas use o outro lado da folha. 
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Projeto 3: Projeto de Estudo Bíblico para as Qualidades de Caráter 
 
Este projeto deverá ser executado enquanto você estiver a fazendo as atividades 
regulares sobre uma qualidade de caráter. 
 
Parte A: 

Usando uma concordância bíblica ou uma Bíblia de Estudo, procura pelo menos 
3 versículos que contenham mais informação sobre esta qualidade de caráter. 
Pode ser incluiso histórias Bíblicas nas quais as pessoas tenham usado (ou não) 
essa qualidade de caráter na sua vida diária. 

 
Parte B: 

Agora que você encontrou a passagem, tire algum tempo para poder estudá-la.  
Leia os versículos que vêm antes e depois do seu versículo para que possa compreender 
o contexto. Depois, com cada versículo, escreva qualquer idéia que surgir sobre essa 
qualidade de caráter. Tente incluir idéias que lhe ajudarão a ter mais sucesso na 
aplicação dessa qualidade de caráter, nas suas atividades diárias.  
 
 
Projeto 4: Crie um Lembrete para a Qualidade de Caráter  
 
Elabore um cartaz, pinte ou desenhe um quadro, escreva uma canção ou um poema, ou 
use qualquer outra forma de expressão artística. Se possível, tente incluir as coisas que 
lhe ajude a lembrar a definição da qualidade.Você pode usar também  uma das seguintes 
formas criativas para você criar o seu lembrete: uma escultura em madeira, trabalhos em 
pele, um bordado, ou uma coleção de figuras e fotografias. 
 
Se a arte criativa é algo que você gosta de ter no seu quarto, isto poderá ser um lembrete 
regular da sua qualidade de caráter. Isso também poderá ser motivo de conversa quando 
você receber visitas. 
 
Projeto 5: Estudo Bíblico Acerca do Caráter 
  
Encontre uma pessoa na Bíblia que tenha feito dessa qualidade de caráter uma parte 
importante da sua vida. Escreva um relatório sobre a forma como a pessoa desenvolveu 
e usou essa qualidade na sua vida. Descreva como essa qualidade de caráter afetou o seu 
relacionamento com Deus e com os outros. Inclua no seu relatório um resumo das 
coisas que você aprendeu ao estudar a vida dessas pessoas. 
 
Você pode também fazer um estudo de uma pessoa da Bíblia que tenha desempenhado a 
qualidade oposta. Descubra como esta característica negativa afetou a sua vida. Esta 
pessoa chegou a mudar? Aprendeu a deixar essa qualidade negativa e a substitui-la com 
a qualidade de caráter oposta? Você Poderá querer incluir no seu relatório algumas 
idéias sobre a forma como você pensa que esta pessoa (ou outra) poderia livrar-se da 
qualidade negativa e construir a qualidade positiva na sua vida. 
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Projeto 6: Entrevistas 
 
Após ter terminado as atividades regulares sobre a sua qualidade de caráter, faça planos 
para entrevistar pelo menos ______ pessoas. O propósito principal de cada entrevista 
será aprender com cada pessoa a forma como elas usam essa qualidade de caráter nas 
suas vidas. Antes de fazer as entrevistas, você precisa elaborar uma lista de perguntas 
que deseja fazer ao entrevistado. Não tenha receio de fazer perguntas difíceis. Você vai 
precisar  contatar cada pessoa e estabelecer uma hora para a sua entrevista. 
 
O objetivo principal dessa entrevista é descobrir formas práticas de usar esta qualidade 
de caráter na sua vida diária. As pessoas que forem entrevistadas poderão ser cristãos ou 
não. Não use este tempo para lhes dizer como é a sua maneira de expressar a qualidade. 
Aborde a pessoa com um desejo nítido de aprender mais. Torne-a a estrela da entrevista. 
 
Fale com o seu professor sobre a pessoa que gostaria de entrevistar neste projeto. Você 
pode querer entrevistar membros da sua família, amigos, professores, membros da sua 
igreja, cooperadores do centro, ou outras pessoas que vivem com você hoje. Se for 
possível, conduza a entrevista pessoalmente (frente a frente). Se entrevistar um membro 
da sua família, uma ligação telefônica poderá ser a única alternativa. Se isso não for 
possível, escreva uma carta e peça-lhe que responda às suas questões. 
 
O seu principal objetivo nessa entrevista será aprender com eles a forma como usam a 
qualidade de caráter e como aprenderam a desenvolvê-la. Fique a vontade para fazer 
perguntas sobre a maneira como eles acham que poderá ser mais eficaz para expressar 
essa qualidade na sua vida. Esta é uma questão muito importante para os seus 
familiares. Eles têm vivido com você há muitos anos e lhe conhecem melhor do que 
ninguém.  
 
Você pode fazer anotações durante a entrevista. Depois de concluir, sente-se o mais 
rapido possível e escreva uma avaliação da mesma. Certifique-se que foi colocada 
idéias práticas, o que aprendeu sobre a forma de como desenvolver esta qualidade na 
sua vida. Acrescente os seus próprios comentários sobre como cada entrevista lhe 
ajudou.  
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Projeto 7: Um Diário 

 
Quando começar o seu trabalho sobre esta qualidade de caráter, você vai precisar de um 
diário. Será um diário especial  para anotar as formas meios e maneiras, sobre como 
você usou essa qualidade de caráter hoje. Durante ____ semanas você irá escrever 
diariamente no seu diário (combine com o seu professor em relação ao tempo que irá ser 
necessário para fazer isso). 
Eis aqui algumas coisas que podem ser escritas no seu diário: 
 
1. Experiências que você teve hoje ou ontem (não o mês passado, nem o ano passado), 

nas quais tenha usado essa qualidade de caráter. Você pode incluir também  
situações em que você poderia ter usado essa qualidade, mas não usou. Inclua as 
suas avaliações sobre o que precisa fazer para ser mais eficaz no uso dessa qualidade 
na sua vida. 

 
2. Planos para um futuro próximo. Escreva os seus planos para hoje, amanhã ou para 

quando quiser usar essa qualidade de caráter. Tente ser especifico na elaboração 
desses planos. De a eles uma sequência, tirando anotações no dia seguinte e 
descrevendo como funcionaram esses planos.  

 
3. Escreva exemplos de outras pessoas que vivem perto de você e que demonstram 

essa qualidade de caráter nas suas vidas. Não escreva exemplos daqueles que 
fracassaram em expressar esta qualidade, a menos que o seu professor peça para 
fazer isso especificamente. Precisamos de exemplos positivos sobre a forma como 
os outros expressam essa qualidade. Fique alerta para o perigo de julgar e condenar 
os outros se começar a olhar para os seus problemas e pontos fracos. No entanto, 
você é livre para avaliar e comentar os seus próprios problemas e pontos fracos, 
principalmente se estiverem relacionados com esta qualidade de caráter.  

 
Os exemplos positivos que você observar nos outros podem providenciar alguns 
tópicos excelentes para a discussão com essa pessoa. Faça com que  as pessoas 
saibam até que ponto as suas vidas foram um encorajamento para você, quando as 
ver expressarem essa qualidade nas suas experiências diárias. 

 
Anotações especiais para os alunos e professores 
 
Se você tiver alguma idéia sobre trabalhos adicionais que poderiam ajudar uma pessoa a 
aprender mais sobre essas qualidades de caráter, entre em contato. Envie-nos quailquer 
idéia, curriculo@desafiojovemdobrasil.com.br . 
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Informações 

Qualidades de Caráter 
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Cada uma destas qualidades de caráter tem quatro tipos de informações adicionais: uma 

qualidade oposta, a definição da qualidade de caráter, questões de avaliação pessoal e 

uma versículo relacionado com essa qualidade de caráter.  

Algumas Qualidades de Caráter têm mais do que um versículo para memorização. Você 

deverá escolher qual deles você irá memorizar. 

Existe, pelo menos, uma qualidade oposta enumerada para cada qualidade de caráter. Se 

houver mais do que uma qualidade oposta, você poderá escolher qual delas quer 

memorizar com as suas atividades de estudo. 

Estas definições de qualidades de caráter, questões de avaliação pessoal e a maior parte 

das qualidades de caráter opostas foram desenvolvidas pelo Instituto dos Conflitos 

Básicos da Juventude. Agradecemos profundamente ao ICBJ por nos ter concedido o 

privilégio de usar este material para as nossas aulas. 
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   1.  Verdade 
 

Qualidade Oposta – Mentira 
 
Verdade – Aprender a ser um mensageiro de confiança. Ganhar aprovação dos 

outros sem distorcer os fatos. Enfrentar as consequências de um erro. 
 

a) Você já corrigiu as mentiras que disse no passado e pediu perdão por 
elas? 

b) Tem tendência de exagerar nos fatos, para ganhar a aprovação dos 
outros? 

c) Já corrigiu os erros que fez em testes passados? 
d) Você conta a Deus, de forma objetiva, os pecados que comete e pede o 

Seu perdão? 
e) Já se vangloriou perante os seus filhos pelo fato de algum membro do 

ministério ter o elogiado ou por ter encontrado dinheiro ou quaisquer 
bens na rua sem tentar devolvê-los? 

 
Efésios 4:25   
 

(Efésios 4:25) - Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu 
próximo; porque somos membros uns dos outros. 
 
   2.  Obediência 
 

Qualidades Opostas – Teimosia, desobediência 
 

Obediência – Aprender a importância das limitações e o significado da palavra 
"não." Responder aos desejos de Deus, dos pais e outros que estão em autoridade.  
Conceder o direito da decisão final. 
 

a) Você pode dizer aos seus filhos que obedecia inteiramente aos seus pais 
ou que  pedia perdão a eles por não obedecê-los? 

b) A sua família vê que você faz sacrifícios para poder obedecer a Deus? 
c) Você obedece rapidamente à vontade do Espírito Santo? 
d) Os seus filhos já lhe viram desrespeitar as leis de trânsito? 

 
I Pedro 1:14   
 

(I Pedro 4:14) - Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque 
sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus; quanto a eles, é ele, sim, blasfemado, 
mas quanto a vós, é glorificado. 
 

Leia também  II Coríntios 10:5   
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   3.  Satisfação 
 

Qualidades Opostas – Cobiça, infelicidade 
 

Satisfação – Aprender a desfrutar dos bens presentes, em vez de desejar coisas 
novas.  

Aprender a controlar a curiosidade. Aprender a desfrutar os tempos em que se está 
só. 

a) Você ficaria contente se tirassem tudo o que você tem, exceto os 
alimentos e a roupa? 

b) O propósito do seu trabalho é ser um bom mordomo do seu tempo ou 
ganhar riquezas com vista em possessões futuras? 

c) Você compara os seus bens com os dos outros? 
 

I Timóteo 6:8  
 
 (I Timóteo 6:8) - Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos 

com isso contentes. 
 
   4.  Organização 
 

Qualidades Opostas – Desorganização, descuido 
 

Organização – Aprender a organizar e a cuidar dos bens pessoais. Dar atenção ao 
tratamento pessoal.  
 

a) Você costuma guardar coisas que têm pouco ou nenhum uso futuro? 
b) Tem lugar para arrumar tudo o que tem? 
c) Você costuma colocar as coisas de lado depois de usá-las? 
d) O seu vestuário e a sua aparência deixa as pessoas saberem que você 

respeita a forma como Deus te criou? 
 

I Coríntios 14:40   
 

(I Corintios 14:40) - Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 
 
 5.  Reverência 
 

Qualidade Oposta – Desrespeito 
 

Reverência – Aprender a respeitar os bens e as propriedades dos outros.  
 
Reconhecer a forma como Deus trabalha através daqueles que estão em 

autoridade.  
Conceder a devida honra às pessoas que estão em posições de autoridade e 
aprender como Deus trabalha através delas para dar proteção e construir caráter. 
Aprender a cuidar do nosso corpo como o templo do Espírito Santo.  

 
a) Você demonstra respeito a Deus pela forma como se comporta na igreja? 
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b) Tem algum vício que revele a Deus ou aos outros que mostra ser 
prejudicial ao seu corpo que é templo do Senhor? 

c) Refere-se aos polícias como ministros de Deus? 
d) Você mostra respeito pela bandeira do seu país? 
e) Você tem o costume de usar o nome do Senhor ou fazer juramentos em 

vão? 
 

Provérbios 23:17, 18   
 

(Provérbios 23:17,18) - O teu coração não inveje os pecadores; antes 
permanece no temor do SENHOR todo dia.  Porque certamente acabará bem; não será 
malograda a tua esperança. 

 
   6.  Perdão 
 

Qualidade Oposta – Rejeição 
 

Perdão – Aprender a demonstrar o amor de Cristo perante um ofensor.  
 
Compreender os motivos e conflitos de um ofensor. Lembrar o quanto Deus nos 
tem perdoado. Aprender a ver o valor espiritual nas mágoas que Deus permitiu 
que outras pessoas nos infligissem. 

 
a) Você tem procurado formas de beneficiar aqueles que te magoaram no 

passado? 
b) Você guarda qualquer ressentimento de ofensas passadas? 

 
Efésios 4:32   
 

(Efésios 4:32) - Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 

 
Colossenses 3:13   
 

(Efésios 4:32) - Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, 
perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.  

 
7.  Gratidão 

 
Qualidade Oposta – Ingratidão 

 
Gratidão – Aprender a reconhecer os benefícios que tanto Deus como os outros 
têm providenciado. Procurar formas práticas de expressar apreciação genuína. 
Aprender a entregar a Deus todas as expectativas. 

 
a) Você tem o hábito de agradecer a Deus e aos outros por todas as 

pequenas coisas da vida, que outros normalmente tendem a considerar 
como garantido? 
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b) De quantas pessoas você consegue se lembrar que tenham beneficiado a 
sua vida no passado? 

c) A quantas dessas pessoas você agradeceu? 
d) Costuma compartilhar com os outros o quanto as pessoas lhe ajudaram 

no  
passado? 

e) Você expressa apreciação sincera por uma oferta que você sabe que não 
pode usar? 

 
Efésios 5:20   
 

(Efésios 5:20) - Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso 
Senhor Jesus Cristo; 
 
   8.  Fé 
 

Qualidade Oposta – Incredulidade 
 
Fé – Aprender as bases da salvação e colocar confiança pessoal na obra completa 
de Cristo. Desenvolver uma confiança inabalável na Palavra de Deus. Visualizar a 
vontade de Deus e agir de acordo com a mesma. Investir tempo e dinheiro em 
coisas que contam para a eternidade. 

 
a) Você pode dar um testemunho claro da sua experiência de salvação? 
b) A sua família ficaria convencida que Deus está vivo pelas respostas à 

oração que compartilha com eles? 
c) As suas prioridades ilustram que você crê que Deus é galardoador 

daqueles que O buscam diligentemente? 
d) Você tem você contribuído sacrificialmente para a obra de Deus? 

 
Hebreus 11:1   
 
(Hebreus 11:1) - ORA, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a 

prova das coisas que se não vêem. 
 
Tiago 2:17  

(Tiago 2:17) - Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma.     
 
9.  Atenção 
 

Qualidade Oposta – Despreocupação 
 

Atenção – Aprender a conhecer os desejos dos pais através das expressões faciais, 
palavras e tom de voz. Escutar a consciência e a vontade do Espírito Santo de 
forma a aprender os padrões morais e a vontade de Deus. Aprender a ser 
atencioso, saber o que escutar e o que não escutar. 

 
a) Quando alguém da sua família fala contigo, você para o que estava 

fazendo e  olha para ele e o escuta? 
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b) Você compartilha com a sua família os alertas da sua consciência e do 
Espírito Santo e das coisas que Ele te revela nas Escrituras? 

c) Costuma olhar para o relógio durante a pregação ou adormece na igreja? 
d) Você olha para as pessoas quando elas falam com você? 
e) Antes de iniciar um trabalho, você faz um projeto visando todas as 

necessidades para poder colocá-lo em prática? 
 

Hebreus 2:1   
 

(Hebreus 2:1) - PORTANTO, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas 
que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. 

 
10. Segurança 
 

Qualidade Oposta – Ansiedade 
 

Segurança – Aprender a construir afeto pela pessoa de Cristo e pela Sua Palavra 
eterna. Aprender a apreciar os bens temporais sem fazer deles a atenção principal 
do prazer. 

 
a) A sua família tem visto em você evidências, de que tem perdido o 

primeiro amor pelo Senhor em sua vida? 
b) Você tem edificado a sua vida em volta do dinheiro? 

 
João 6:27  
 
(João 6:17) - E, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a 

Cafarnaum; e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. 
 
Provérbios 3:5-6   
 

(Provérbios 3:5-6) - Confia no SENHOR de todo o teu coração, e não te estribes no teu 
próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as 
tuas veredas. 
 
11. Mansidão 
 

Qualidade Oposta – Ira 
 
Mansidão – Aprender a render todos os direitos e bens a Deus. Responder 
apropriadamente à ira quando os outros violam os nossos direitos pessoais. 
Aprender a ganhar o direito de sermos ouvidos, em vez de exigirmos que nos 
ouçam. 

 
a) A sua família costuma te ver perdendo o controle? Se isso acontece, 

reconhece que estava errado e pede que te perdoem? 
b) Você compartilha toda a sua vida com o seu cônjuge, tendo por base, 

como dado esse direito a ele(a) no dia do casamento? 
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c) Exige respeito dos seus filhos, em vez de os ensinar a serem 
respeitadores? 

d) Costuma queixar-se do tratamento que o seu patrão dá a você no 
emprego? 

e) Está sempre resmungando por causa dos impostos elevados? 
f) Exige uma atenção e um serviço imediato numa loja ou restaurante? 

 
Tiago 1:19b-20   
 

(Tiago 1:19b,20) - todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para 
se irar.  - Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. 
 
12. Prudência 
 

Qualidades Opostas – Precipitação, negligência 
 
Prudência – Aprender que situações desconfortáveis podem conter perigo. Obter 
aconselhamento adequado antes de tomar decisões. Perceber as consequências 
futuras das ações presentes. Aprender a detectar e a evitar pessoas más e ímpias. 
Reconhecer as tentações e rejeitá-las. 

 
a) Você faz uma seleção dos tipos de revistas, livros e influências que 

entram na sua casa? 
b) A sua família já viu você tomar uma decisão pouco sábia nos seus 

negócios?  
c) Tem amigos ou atividades que exercem uma influência negativa sobre 

você e a sua família? 
 

Provérbios 19:2-3   
 
(Provérbios 19:2-3) - Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, 

peca aquele que se apressa com seus pés. - A estultícia do homem perverterá o seu 
caminho, e o seu coração se irará contra o SENHOR. 

 
13. Paciência 
 

Qualidade Oposta – Inquietação 
 
Paciência – Aprender a esperar pelo cumprimento dos objetivos pessoais. 
Aumentar o tempo que pode esperar entre a concretização e a recompensa. 
Aprender a aceitar as situações difíceis como sendo de Deus, sem Lhe colocar um 
prazo para as retirar. 
 

a) Você compra coisas antes de ter dinheiro para poder pagar? 
b) A sua preocupação primária é remover um problema ou ver em primeiro 

lugar o propósito de Deus, ao permitir que ele exista? 
c) Os que estão à sua volta tentam te evitar quando você está  passando por 

uma situação difícil? 
d) Os projetos são mais importantes para você do que as pessoas? 
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e) Quando os seus planos não funcionam você passa por pressão interior? 
f) Está disposto a passar por um tempo de treinamento e experiência 

necessária para se tornar mais hábil nas suas responsabilidades? 
 

Romanos 5:3,4  
 
(Romanos 5:3-4) - E não somente isto, mas também nos gloriamos nas 

tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência, - E a paciência a 
experiência, e a experiência a esperança. 

 
14. Consistência 
 

Qualidade Oposta – Inconsistência 
 
Dependência – Aprender a ser verdadeiro com a palavra dada, mesmo quando é  
difícil manter o prometido. Aliviar as pressões daqueles a quem serve, cumprindo  
consistentemente o projeto que lhe pediram para fazer. 

 
a) Você costuma ter sempre uma desculpa para explicar um trabalho que 

não foi feito?  
b) O tsu pastor pode contar contigo para estar nos cultos da igreja 

regularmente? 
c) A sua família leva a sério quando você diz que vai fazer alguma coisa? 
d) Deus pode contar contigo para testemunhar a alguém que Ele leva até 

você? 
 

II Timóteo 4:5  
 
(II Timóteo 4:5) - Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um 

evangelista, cumpre o teu ministério. 
 

15. Determinação 
 

Qualidade Oposta – Fraqueza 
 
Determinação – Aprender a dar a energia necessária para completar um projeto. 
Aprender a reduzir uma tarefa aparentemente impossível num objetivo fácil de 
alcançar. 

 
a) O seu lar contém projetos que você começou e ainda não terminou? 
b) Permite que a distração lhe impeça de completar uma tarefa que te foi 

proposta? 
c) Você já fez um voto que não cumpriu? 
d) Já desistiu de um emprego ou de um acontecimento esportivo por pensar  

que não seria capaz de fazê-lo?  
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Hebreus 12:1   
 

(Hebreus 12:1) - PORTANTO nós também, pois que estamos rodeados de uma tão 
grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, e o pecado que tão de perto 
nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta... 
 
16. Pontualidade 
 

Qualidade Oposta – Atraso 
 

Pontualidade – Aprender a elaborar a minha agenda com base nos compromissos  
que são feitos. Mostrar estima pelas outras pessoas e pelo seu tempo, sem fazê-las  
esperar. 

 
a) Você costuma planejar, antes ou na hora, suas participações em eventos? 
b) Sabe como evitar graciosamente as conversas que te impeçam de chegar 

na hora? 
c) Paga aqueles que lhe servem na hora, ou só quando lhe é conveniente? 
d) Quando foi a última vez que você recebeu uma conta em atraso para 

pagar? 
e) Paga as suas contas para que não lhe aborreçam, ou como um testemunho 

e uma expressão de apreciação? 
f) Se o jantar está marcado para as 6.00 horas, a que horas é que a sua 

família espera que você apareça? 
 

Eclesiastes 3:1a   
 
 (Eclesiastes 3:1) - TUDO tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o 

propósito debaixo do céu. 
 
17. Lealdade 
 

Qualidade Oposta – Deslealdade 
 

Lealdade – Adaptar como seus os desejos e objetivos daqueles a quem serve. 
Aprender a permanecer junto daqueles que serve quando as pressões e os conflitos  
aumentam. 

 
a) Você compartilha os problemas das pessoas a quem serve com terceiros? 
b) Tem convições claramente definidas da vida cristã, ao ponto de se propor 

a segui-las independentemente do que acontecer? 
c) Trabalha para uma empresa de forma a ganhar experiência pessoal e 

capacidades que te ajudarão a trabalhar no futuro para uma empresa  
diferente? 

d) Acredita facilmente num boato negativo acerca de um familiar ou 
amigo? 
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João 15:13   
 

(João 15:13) - Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos 
seus amigos. 
 
18. Compaixão 
 

Qualidade Oposta – Indiferença 
 

Compaixão – Trazer à lembrança as mágoas dos outros e fazer todo o possível  
para aliviá-las. Aprender a usar as palavras e as ações que produzem conforto e 

cura.  
 

a) Fica  olhando pasmado ou costuma evitar pessoas com deficiências 
mentais? 

b) Já disse alguma piada sobre os antecedentes familiares, físicos ou  
mentais de alguém, que ele não tenha cura? 

c) Já ganhou dinheiro ou tirou vantagem do infortúnio dos outros? 
d) Trata um idoso ou uma pessoa doente como se fosse o seu pai ou a sua 

mãe? 
 

I João 3:17   
 

(I João 3:17) - Quem, pois, tiver bens do mundo, e, vendo o seu irmão necessitado, 
lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? 

 
19. Vigilância 
 

Qualidade Oposta – Desatenção 
 

Vigilância – Aprender a prestar atenção a todas as lições que Deus ensina através 
das autoridades, dos amigos e das experiências. Aprender a detectar perigos e   
compreender todas as consequências das palavras, ações, atitudes e pensamentos  
presentes. 

 
a) Quando dirige o faz na defensiva, ou espera que a outra pessoa conduza 

com  segurança? 
b) Aqueles que estão aos seus cuidados já passaram por problemas que você 

deveria ter detectado muito antes de ter ocorrido? 
c) Está consciente das oportunidades que Deus te dá para testemunhar e  

encorajar os outros a crescerem espiritualmente? 
d) Qual foi o último problema que poderia ter evitado se tivesse detectado o 

perigo? 
e) Já aprendeu a "sintonizar" as distrações que podem te levar ao engano? 

 
Marcos 14:38   
 

(Marcos 14:38) - Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o espírito, na 
verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 
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20. Economia 
 

Qualidade Oposta – Extravagância 
 

Economia – Saber como conseguir o máximo com os recuros disponíveis. Não 
ser encorajado ou encorajar outros para gastar aquilo que não é necessário. 

 
a) As coisas que lhe pertencem mostram evidência da sua falta de cuidado? 
b) Tem coisas em casa que nunca usou? 
c) Paga serviços que você mesmo poderia fazer? 
d) A condição presente do seu carro indica que não cuida das posses que o 

Senhor  tem dado a você? 
 

II Coríntios 8:11   
 

(II Corintios 8:11) - Agora, porém, completai também o já começado, para que, 
assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que 
tendes. 

 
21. Responsabilidade 
 

Qualidade Oposta – Irresponsabilidade 
 

Responsabilidade – Aprender a assumir a proteção daquilo que lhe foi confiado.  
Aprender a estabelecer restrições pessoais e diretrizes que sejam necessárias para  
fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. 
 

a) Aqueles  com quem você trabalha confiam a você os seus pertences? 
b) Delega trabalhos a outros quando sabe que deveria ser você a fazê-los? 
c) Tem que ser lembrado para cumprir as tarefas que lhe foram atribuídas? 

 
Romanos 14:12   
 

(Romanos 14:12) - De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a 
Deus. 

 
22. Virtude 
 

Qualidade Oposta – Impureza 
 

Virtude – Aprender a construir padrões morais pessoais, os quais farão com que 
os outros desejem uma vida mais santa. Reproduzir o caráter de Jesus em você 
mesmo e nos outros. 

 
a) As pessoas blasfemam ou contam piadas sujas na sua presença? 
b) Tem inspirado aqueles que trabalham com você à pureza moral, através 

do seu exemplo pessoal? 
c) Quantas pessoas sentiriam uma perda pessoal nas suas vidas espirituais 

caso você tivesse que as deixar? 
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Filipenses 2:14-15   
 
(Filipenses 2:14-15) - Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; 

Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma 
geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo; 

 
23. Justiça 
 

Qualidade Oposta – Parcialidade 
 

Justiça – Olhar para uma situação através dos olhos de cada indivíduo envolvido 
na situação. Conceder as recompensas apropriadas àqueles que te ajudam a 
concretizar os seus objetivos. Aprender a juntar todos os fatos antes de chegar a 
uma conclusão. 

 
a) As decisões que você toma causam ressentimento por parte das pessoas 

afetadas por elas? 
b) Aqueles que estão debaixo da sua liderança seriam capazes de dar 

exemplos de favoritismo, através da forma como lida com eles? 
c) Distorce as regras de um jogo de forma a saír vencedor? 
d) Já vendeu alguma coisa a alguém que sabia que não valia o preço pelo 

qual essa pessoa estava comprando? 
 

Lucas 6:31   
 
(Lucas 6:31) - E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira 

lhes fazei vós, também. 
 

24. Tolerância 
 

Qualidades Opostas – Intolerância; Preconceito  
 
Tolerância – Aprender a responder à imaturidade dos outros sem aceitar o seu 
padrão de imaturidade. Aprender a aceitar os outros como expressões únicas de  
qualidades de caráter específicas, em vários níveis de maturidade. 
 

a) As irritações dos outros fazem com que você rejeite oportunidades de 
ajudá-los a crescer espiritualmente? 

b) Ama genuinamente um pecador, ao mesmo tempo que detesta o seu 
pecado? 

 
Filipenses 2:2   
 

(Filipenses 2:2) - Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo 
amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. 
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25. Alegria 
 

Qualidade Oposta – Tristeza 
 
Alegria – Aprender a levantar a moral dos outros. Aprender a ser feliz      
independentemente das circunstâncias exteriores. 
 

a) Você cumprimenta com alegria os seus familiares de manhã? 
b) Contribui alegremente para a obra do Senhor? 
c) Agradece a Deus por todas as situações e ve os Seus benefícios ao 

permitir cada uma? 
d) Acredita que está no centro da vontade de Deus? 

 
Provérbios 15:13   
 

(Provérbios 15:13) - O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o 
espírito se abate. 
 
26. Discernimento 
 

Qualidades Opostas – Julgamento, condenação 
 
Discernimento – Aprender a usar todas as suas faculdades para aprofundar um 
problema. Aprender a detectar os verdadeiros desejos e sentimentos dos outros. 
Saber o que procurar na avaliação das pessoas, problemas e coisas. Saber a quem 
Deus quer que eu sirva. 

 
a) Você já foi enganado numa compra que tenha feito? 
b) Os seus amigos já lhe convenceram a fazer coisas das quais você tenha se 

arrependido mais tarde? 
c) Existem algumas atividades que você gosta, mas que não são aceitas 

pelos outros? 
d) Já divídiu informação confidenciais a uma pessoa que fez mau uso delas? 
e) Já experimentou as consequências de repreender um escarnecedor? 
f) Já usou palavras e expressões que causaram dor e mal entendidos? 

 
I Samuel 16:7   
 

(I Samuel 16:7) - Porém o SENHOR disse a Samuel: Não atentes para a sua 
aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado; porque o 
SENHOR não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, 
porém o SENHOR olha para o coração. 

 
27. Sabedoria 
 

Qualidade Oposta – Inclinações Naturais 
 
Sabedoria – Aprender a ver a vida na perspectiva de Deus. Reconhecer as causas 
e efeitos dos relacionamentos na vida. Localizar os conflitos nas suas origens. 
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Aprender a aplicar princípios de vida nas situações diárias. Discernir as falsas 
filosofias e inclinações naturais e rejeitá-las. 
 

a) Você consegue distinguir os princípios de Deus, das inclinações 
naturais? 

b) Conhece os mandamentos de Cristo? 
c) Está consciente de que Deus está atento a cada uma das nossas palavras, 

pensamentos, ações e atitudes? 
d) Tem um ódio santo ao pecado e um amor genuíno pelos pecadores? 
e) Você ama aqueles que lhe reprovam? 
f) Regeita os conselhos de sabedoria que Deus dá a você? 
g) Tem pedido sabedoria a Deus, e acredita ser essa sabedoria mais preciosa 

que o próprio ouro? 
h) Procura direção através de homens sábios e rejeita o conselho dos tolos? 
i) É tardio em responder e pronto em ouvir? 

 
Provérbios 9:10   
 

(Provérbios 9:10) - O temor do SENHOR é o princípio da sabedoria, e o 
conhecimento do Santo a prudência. 

 
Ler também Tiago 3:17   
 
(Tiago 3:17) - Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois 

pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, 
e sem hipocrisia. 
 
28. Diligência 
 

Qualidade Oposta – Preguiça, ociosidade 
 

Diligência – Aprender a estudar as Escrituras com um conhecimento e 
interpretação correta. Relacionar tudo aquilo que se aprende em redor da verdade 
das Escrituras. Aplicar energia e concentração às tarefas designadas.  

 
a) Quando você estuda ou trabalha de que forma Deus vai avaliar o 

princípio de você fazer isso? 
b) Estuda ou trabalha de forma a honrar o nome e a reputação de Cristo? 
c) Está alerta para detalhes que indiquem superioridade naquilo que você 

faz? 
 

Colossenses 3:23   
 
(Colossenses 3:23) - E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao 

Senhor, e não aos homens... 
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29. Discrição 
 

Qualidade Oposta – Preocupação com o Eu 
 
Discrição – Aprender a responder em situações difíceis com a sabedoria e 

carácter de Cristo. Saber o que é apropriado e o que é impróprio. Ver as consequências 
das palavras e ações que ultrapassam o imediato. 

 
a) Você conhece as regras de etiqueta à mesa e como comporta-se 

socialmente? 
b) Conhece as palavras que provocam as reações dos outros em você?  
c) Está consciente dos assuntos que deveriam ser evitados nas conversas? 
d) Sabe como reagir em situações embaraçosas? 

 
Provérbios 22:3   
 

(Provérbios 22:3) - O prudente prevê o mal, e esconde-se; mas os simples passam e 
acabam pagando. 

 
30. Auto - Controle 
 

Qualidade Oposta – Descontrole; Satisfação excessiva dos próprios desejos, 
apetites. 

 
Auto - Controle – Aprender a identificar rapidamente e a obedecer à chamada 
inicial do Espírito Santo. Trazer os meus pensamentos, palavras, ações sob o 
controle do Espírito Santo. 
 

a) Você tem algum vício que sabe que entristece o Espírito Santo? 
b) Sabe como discernir a voz do Espírito Santo? 
c) Adquire sempre todos os conhecimentos sobre os fatos, antes de 

responder a uma questão? 
d) Você tem tempos específicos e regulares de jejum? 
e) Está comprometido a dar um bom testemunho e a rejeitar a murmuração? 

 
Gálatas 5:24-25   
 

(Gálatas 5:24-25) - E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas 
paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. 

 
31. Persistência 
 

Qualidade Oposta – Desistência, abandono. 
 

Persistência – Manter o compromisso com um objetivo durante tempos de 
pressão. Saber quando e como investir o meu tempo e energia. Manter a minha 
atenção nos objetivos que Deus tem me dado. Reconhecer e saber vencer os 
obstáculos. 
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a) Quanto tempo você consegue passar sem ceder à tentação? 
b) Já desenvolveu um hábito de oração? 
c) Quanto tempo já passou sem falhar um dia em ler a Bíblia? 
d) Tem algum alvo na vida pelo qual está disposto a morrer? 
e) Numa tarefa usa o cansaço como motivação para renovar as suas forças 

no Senhor, ou tenta terminá-la com sua própria energia? 
f) Planeja fazer apenas aquilo que lhe é pedido, ou propõe-se fazer mais do 

que é esperado? 
 

Gálatas 6:9   
 

(Gálatas 6:9) - E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, 
se não houvermos desfalecido. 

 
32. Respeito 
 

Qualidade Oposta – Desrespeito 
 

Respeito – Limitar a minha liberdade, de forma a não ofender os direitos pessoais 
daqueles para os quais Deus me tem chamado para servir e se relacionar.  

 
a) Quais as atividades em que você participa que muitos cristãos 

consideram erradas? 
b) Você usa palavras ou expressões que são ofensivas para os outros? 
c) Os seus pais estão completamente de acordo com a sua maneira de se 

vestir e de se comportar? 
d) Você já tirou um tempo e investiu esforço para perguntar aos seus lideres 

as suas preferências e gostos? 
e) Justifica atividades como: fumar, beber, ir ao cinema, dançar, tendo em 

conta o ponto de vista de que outros cristãos também o fazem? 
f) Você se levanta para dar o lugar quando senhoras ou idosos se 

aproximam? 
 

Romanos 14:21   
 

(Romanos 14:21) - Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras 
coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. 

 
33. Sinceridade 

 
Qualidade Oposta – Hipocrisia 
 
Sinceridade – Ter motivos transparentes. Fazer as coisas porque desejo que Deus 

seja glorificado e por ter receio que a Sua reputação se perca. Ter uma preocupação 
genuína para beneficiar as vidas dos outros. 

 
a) Quando você compra um presente, faz isso depois de considerar o que a 

pessoa lhe ofereceu? 
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b) Gosta de fazer coisas, pelas quais você passa despercebido, como uma 
expressão de fidelidade e amor ao outro? 

c) Quem é que está disposto a ajudar de forma que essa pessoa obtenha 
sucesso? 

d) Convida pessoas importantes para a sua casa, e tenta evidenciar a sua 
reputação? 

e) É rápido em tomar conhecimento que está errado, para depois dar os 
passos necessários e corrigir o erro? 

f) Lamenta as mágoas que causou aos outros ou simplesmente pede perdão 
para libertar a sua consciência? 

 
I Pedro 1:22   
 
(I Pedro 1:22) - Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à 

verdade, para o amor fraternal, não fingido; amai-vos ardentemente uns aos outros 
com um coração puro; 

 
34. Generosidade 
 

Qualidade Oposta – Avareza 
 

Generosidade – Reconhecer que todos os bens pertencem a Deus. Aprender 
como um mordomo sábio do tempo, dinheiro e bens. Discernir quando uma dádiva irá 
prejudicar a vida ou atitudes de quem a recebe. 

 
a) Você oferece a Deus prontamente os primeiros frutos de todos os seus 

rendimentos? 
b) As suas ofertas são feitas de acordo com aquilo que já não precisa, ou por 

aquilo que vê ser a necessidade de uma pessoa? 
c) As suas ofertas faz com que a pessoa a quem oferece sinta-se em dívida 

para com você? 
d) Oferece algo para alguém que sabe que posteriormente vai ajuda-lo? 
e) Já ofereceu a Deus uma grande quantia em dinheiro que podia ter usado 

para fins pessoais? 
f) Quantas ofertas inesperadas você ofereceu a Deus no ano passado? 

 
 II Coríntios 9:11   
 

(II Corintios 9:11) - Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz 
que por nós se dêem graças a Deus. 
 
35. Humildade 
 

Qualidade Oposta – Orgulho 
 

Humildade – Reconhecer a minha total incapacidade para concretizar qualquer 
coisa para Deus a não ser pela Sua graça. Compreender quão enganoso é o 
coração. Louvar a Deus e aos outros com prontidão. Saber distinguir a diferença 
entre louvor e lisonja. 
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a) Quantas vezes durante a semana passada você agradeceu a Deus pelas 
coisas que Ele permitiu que você concretizasse? 

b) Aceita facilmente uma crítica ou guarda ressentimento contra aquele que 
a proferiu? 

c) Fica triste ou satisfeito no seu interior quando tem conhecimento que 
outro cristão falhou? 

d) Não está disposto a receber ajuda de outros na realização de um projeto 
porque não deseja compartilhar os resultados positivos com eles? 

e) Vê as deficiências físicas como uma marca do senhorio de Deus? 
f) Está mais preocupado com a sua reputação do que com a de Cristo? 

 
Romanos 12:14   
 
(Romanos 12:14) - Abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não 

amaldiçoeis. 
 
Leia também Tiago 4:6; 
 
(Tiago 4:6) - Antes, ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, 

mas dá graça aos humildes. 
 

36. Entusiasmo 
 

Qualidade Oposta – Apatia 
 

Entusiasmo – Conhecer quais as acões e atitudes que agradam a Deus e ficar 
empolgado em fazê-las. Aprender a motivar outros pelo espírito do louvor e 
alegria. Ver valor nas situações que normalmente provocam desencorajamento nos 
outros. Conhecer a diferença entre a excitação emocional e um espírito de 
entusiasmo. 

 
a) É normal para você cumprimentar todos aqueles que conhece? 
b) Tem mais tendência em ver se um copo está vazio pela metade ou cheio?  
c) As suas atitudes no trabalho convencem as pessoas que você está 

contente com aquilo que faz? 
 

Tito 2:14   
 
(Tito 2:14) - O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a 

iniqüidade, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. 
 

37. Iniciativa 
 

Qualidade Oposta – Inatividade 
 

Iniciativa – Tomar passos para buscar a Deus com todo o seu coração. Fazer o 
melhor uso possível das oportunidades para testemunhar. Assumir a 
responsabilidade pelo encorajamento espiritual e físico daqueles que me rodeiam. 
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a) Você espera alguém dizer o que você deve fazer, já sabendo que isso é 
sua responsabilidade? 

b) Na sua igreja quando há visitantes você se apresenta a eles, ou espera ser 
apresentado por outra pessoa? 

c) Quando foi a última vez que você aproveitou uma oportunidade para 
explicar o Evangelho a alguém? 

 
Romanos 12:21   
 
(Romanos 12:21) - Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. 

 
I Tessalonicenses 4:11-12 
 
(I Tessalonicenses 4:11-12) - E procureis viver quietos, e tratar dos vossos 

próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vo-lo temos 
mandado; Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não 
necessiteis de coisa alguma. 

 
38. Criatividade 
 

Qualidade Oposta – Baixo nível de realização 
 
Criatividade – Aprender a completar tarefas com um alto nível de eficiência e 
qualidade. Procurar formas de ultrapassar obstáculos aparentemente impossíveis. 
Descobrir aplicações práticas para os princípios das Escrituras. 

 
a) Uma nova tarefa provoca em você receio ou desafio? 
b) É rápido para dizer não a uma nova idéia? 
c) Um problema muito difícil causa em você vontade de desistir ou lhe 

motiva a buscar sabedoria na Palavra de Deus? 
 

Romanos 12:2   
 

(Romanos 12:2) - E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados 
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, 
agradável, e perfeita vontade de Deus. 
 
39. Amor 
 

Qualidade Oposta – Egoísmo 
 

Amor – Aprender a suprir as necessidades básicas dos outros, sem esperar 
recompensas pessoais. 

 
a) Quando você está com uma pessoa, gosta de passar tempo com ela, mais 

do que é esperado e pedido? 
b) Perde a paciência com facilidade? 
c) Tem inveja do que os outros têm? 
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d) Quais são as formas práticas que você demonstrou amor aos outros 
durante a semana passada? 

e) Costuma praticar boas maneiras? 
f) É possessivo nos seus relacionamentos? 
g) As ações ou atitudes dos outros diminuem o amor que sente por eles? 
 

I Coríntios 13:3 
 
(I Corintios 13:3) - E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento 
dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse 
amor, nada disso me aproveitaria. 
 
João 13:34ª,35   
 
(João 13:34-35) - Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; 
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos 
conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 

 
40. Sensibilidade 
 

Qualidade Oposta – Insensibilidade 
 

Sensibilidade – Exercer os meus sentidos para que possa perceber o verdadeiro 
espírito e emoções daqueles que estão à minha volta. Estar alerta para a chamada 
do Espírito Santo. Evitar o perigo ao detectar os motivos errados nos outros. Saber 
como dizer as palavras certas no tempo certo. 

 
a) Pode discernir os verdadeiros sentimentos dos seus familiares ou amigos 

sem  perguntar nada a eles? 
b) Está consciente da condição espiritual daqueles por quem você é 

responsável? 
c) Existem situações em que a sua mente diz que alguma coisa está certa, 

mas o seu espírito diz que está errado? 
d) Já ofereceu alguma coisa a alguém que mais tarde você veio  saber que 

supriu uma necessidade? 
e) Você consegue discenir a necessidade só daqueles que estão perto de 

você? 
 

Romanos 12:15   
 
(Romanos 12:15) - Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que 

choram; 
 

41. Decisão 
 

Qualidades Opostas – Indecisão, dupla opinião 
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Decisão – Aprender  a finalizar decisões difíceis com base nos caminhos e na 
vontade de Deus. Recusar-se a reconsiderar decisões, as quais sabemos que são 
corretas. Assumir compromissos no presente para evitar falhas futuras. 

 
a) Tem a tendência de reavaliar decisões passadas e questionar-se se elas 

estavam certas? 
b) Tem convicções bíblicas plausíveis para fundamentar as suas 

convicções? 
c) Baseia as suas decisões do presente em compromissos passados que você 

sabe que foram feitos corretamente? 
d) Os seus amigos pedem a você para fazer coisas que no passado,  eram 

contra as suas convicções? 
e) Já houve uma situação em que você ficou sozinho do lado certo e teve 

que pagar algum preço por isso? 
 

II Coríntios 8:11   
 

(II Corintios 8:11) - Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim 
como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que 
tendes. 
 

Provérbios 2:9   
 

(Provérbios 2:9) - Então entenderás a justiça, o juízo, a eqüidade e todas as boas 
veredas. 
 
42. Eficácia 
 

Qualidade Oposta – Imperfeição 
 

Eficácia – Conhecer quais os detalhes que são importantes para o sucesso de um 
projeto. Empregar tempo e esforço de forma a validar os fatos antes de discutir 
um assunto. 

 
a) Você passa por cima de um relatório sem verificar a sua veracidade? 
b) Tem a reputação de terminar completamente uma tarefa antes de 

começar outra? 
c) Quando lhe pedem para limpar, limpa só o que se vê ou também o que 

não se vê? 
d) Usa concordâncias e dicionários no seu estudo pessoal da Bíblia? 
e) Termina um trabalho na base daquilo que Deus irá avaliá-lo e 

recompensa-lo de acordo com o mesmo? 
 

II Coríntios 8:11   
 

(II Corintios 8:12) - Porque, se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que 
qualquer tem, e não segundo o que não tem. 
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43. Coragem 
 

Qualidade Oposta – Medo, covardia 
 
Coragem – Aprender a falar e agir com base na autoridade das Escrituras. 
Demonstrar a confiança de que seguir os princípios das Escrituras trará uma 
vitória derradeira com vista à oposição presente. Estar disposto a permanecer do 
lado certo, mesmo quando é exigido o sacrifício pessoal.  

 
a) Quando foi a última vez que você teve que permanecer do lado certo, e 

pagou um preço por isso? 
b) Quando ouviu que alguém está sendo acusado injustamente, e 

permaneceu em silêncio ou esclareceu dizendo aquilo que pensa estar 
certo, mesmo que isso lhe prejudique? 

c) A última vez que Deus lhe disse para testemunhar a um estranho, você 
fez isso ou permaneceu calado? 

d) Já pediu o perdão  para aqueles a quem sabe que cometeu alguma falha? 
 

I Crónicas 28:20   
 

(I Crônicas 28:20) - E disse Davi a Salomão seu filho: Esforça-te e tem bom 
ânimo, e faze a obra; não temas, nem te apavores; porque o SENHOR Deus, meu 
Deus, há de ser contigo; não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda 
a obra do serviço da casa do SENHOR. 

 
Leia também Isaías 57:15   

 
 (Isaías 57:15) - Porque assim diz o Alto e o Sublime, que habita na eternidade, e 
cujo nome é Santo: Num alto e santo lugar habito; como também com o contrito e 
abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração 
dos contritos. 
 
44. Flexibilidade 
 

Qualidade Oposta – Resistência 
 

Flexibilidade – Conhecer os desejos daqueles a quem sirvo e adaptar as minhas 
prioridades, de forma a suprir esses desejos. Aprender a mudar planos com 
regozijo, quando as condições inesperadas assim o exigem. Evitar obrigações que 
me impeçam de agir da melhor maneira. 

 
a) Você coloca o seu coração em idéias ou planos que possam ser 

modificados pelas pessoas a quem serve? 
b) É escravo de um empréstimo bancário ou está disposto a vender os seus 

bens, para liquidar a dívida? 
c) Sabe como reconhecer o aviso do Espírito Santo de que um projeto que 

você começou não é a Sua perfeita vontade? 
d) Permite que aqueles que estão em autoridade sobre você tenham 

liberdade para mudar de idéias? 



 Qualidades de Caráter 

37

 
Filipenses 4:13   
 
(Filipenses 4:13) - Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. 
 
Leia também Tiago 4:15,16   

 
(Tiago 4:15-16) - Em lugar do que devíeis dizer: Se o Senhor quiser, e se vivermos, 
faremos isto ou aquilo.Mas agora vos gloriais em vossas presunções; toda a glória tal 
como esta é maligna. 
 
45. Disponibilidade  
 

Qualidade Oposta – Egoísmo 
 

Disponibilidade – Aprender a rejeitar distrações que me impeçam de cumprir as 
minhas responsabilidades. Rejeitar ambições que me impeçam de deleitar nas 
prioridades que Deus me concede. Permanecer numa tarefa até que esteja 
completamente terminada. 

 
a) Você ajuda os outros a iniciarem um projeto e depois vai embora e 

espera que eles o terminem? 
b) As atividades exteriores já tem lhe impedido de cumprir as 

responsabilidades prometidas à família? 
c) Já reduziu as responsabilidades pessoais ao mínimo para que possa ter o 

máximo de tempo disponível para aqueles a quem serve? 
d) Quantas horas por semanas você passa vendo tv? 

 
Filipenses 1:20   
 
(Filipenses 1:20) - Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em 
nada serei confundido; antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora 
como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. 
 

46. Hospitalidade 
 

Qualidade Oposta – Isolamento; Solidão 
 

Hospitalidade – Aprender a providenciar uma atmosfera que contribua para o 
crescimento físico e espiritual daqueles que me rodeiam. Aprender e saber a quem 
devo convidar para a minha casa e o tempo que a visita deve demorar. Fazer com 
que as outras pessoas se sintam confortáveis com as minhas coisas. 

 
a) Sabe que tipo de pessoas Deus não quer na sua casa? 
b) As suas atitudes comunicam que os seus bens são mais importantes do 

que os convidados? 
c) Existem coisas na sua casa que não são de Deus e entristecem o Espírito 

Santo? 
d) Aqueles que lhe visitam sentem-se como convidados ou familiares? 
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e) As pessoas esperam ter uma visita agradável na sua casa, ou sofrem com 
os conflitos familiares? 

 
Romanos 12:13  
 
(Romanos 12:13) - Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a 
hospitalidade; 
 
Leia também Hebreus 13:2 
 
(Hebreus 13:2) - Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não 
o sabendo, hospedaram anjos. 
 

47. Persuasão 
 

Qualidade Oposta – Espírito litigioso 
 
Persuasão – Aprender a conduzir verdades importantes em volta dos obstáculos 
mentais dos seus ouvintes. Pensar em todos os objetivos antes de apresentar o 
nosso caso. Demonstrar compromisso para com as nossas convicções pelo 
exemplo das nossas vidas. Compreender as necessidades básicas dos nossos 
oponentes. 
 

a) Quando alguém discorda de você, fica preocupado em provar o seu ponto 
de vista ou em ganhar o seu espírito? 

b) Consegue detectar um escarnecedor? 
c) Aquele que rejeita a Bíblia consegue que você  entre em discussão com 

ele? 
d) A fraqueza pessoal diminui a eficácia da sua mensagem pública? 
 

II Timóteo 2:24,25   
 

(II Timóteo 2:24-25) - E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim, ser manso 
para com todos, apto para ensinar, sofredor;  Instruindo com mansidão os que 
resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a 
verdade. 
 
48. Gentileza 
 

Qualidade Oposta – Antipatia 
 
Gentileza – Aprender a responder às necessidades com simpatia e amor. Saber o 
que é apropriado às necessidades emocionais dos outros. Aprender a administrar 
direção sem impaciência ou ira. 
 

a) Aqueles que você  corrige afastam-se motivados ou desencorajados? 
b) As pessoas  evitam você, quando sabem que lhe desiludiram? 
c) Aproveita o tempo em que se conversa para construír um 

relacionamento? 
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d) Aqueles que trabalham contigo sentem que você está comprometido com 
eles ou que você apenas tenta terminar o trabalho? 

 
Provérbios 15:4   
 

(Provérbios 15:4) - A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela 
deprime o espírito. 
 

Tiago 3:17   
 

(Tiago 3:17) - Mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, 
moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem 
hipocrisia. 
 
49. Aproveitamento 
 

Qualidade Oposta – Desperdício 
 

Aproveitamento – Ver valor naquilo que os outros desperdiçam. Aprender a 
fazer uso sábio das coisas que os outros colocam de lado. Concretizar uma tarefa 
com o mínimo de recursos exteriores. Saber quando não devo usar materiais só 
porque eles estão disponíveis. 

 
a) Você é descuidado com as suas coisas, caso sejam facilmente 

substituíveis? 
b) Costuma reunir materiais para um trabalho que tem em mente, ou apenas 

guardas as coisas para um uso futuro? 
c) Conhece as capacidades, aptidões e interesses das pessoas que te 

rodeiam? 
d) Procura razões pelas quais possa concretizar uma tarefa em vez de aceitar 

as razões pelas quais não pode? 
 

Lucas 16.10   
 

(Lucas 16:10) - Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito; quem é injusto no 
mínimo, também é injusto no muito.  
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Lista das Qualidades de Caráter Por Ordem Alfabética 
 
Aqui encontra-se uma lista por ordem alfabética das qualidades de caráter que estão 
neste livro. As qualidades de caráter estão numeradas de 1 a 49 e estão localizadas nas 
páginas 16 a 39 deste livro. O número que segue cada qualidade é o número da 
qualidade de caráter. Não se refere ao número da página na qual a qualidade de caráter 
está localizada. 
 
Alegria, 25 

Amor, 39  

Aproveitamento, 49 

Atenção, 9  

Auto Controle, 30 

Compaixão, 18 

Coragem, 43 

Consistência, 14 

Criatividade, 38 

Decisão, 41 

Diligência, 28 

Discernimento, 26 

Discrição, 29 

Disponibilidade, 45 

Economia, 20 

Eficácia, 42 

Entusiasmo, 36 

Fé, 8 

Flexibilidade, 44  

Generosidade, 34 

Gentileza, 48 

Gratidão, 7 

Hospitalidade, 46 

Humildade, 35 

 

Iniciativa, 37 

Justiça, 23 

Lealdade, 17  

Mansidão, 11 

Obediência, 2 

Organização, 4  

Paciência, 13 

Perdão, 6 

Persistência, 31 

Persuasão, 47 

Pontualidade, 16 

Prudência, 12 

Respeito, 32 

Responsabilidade, 21 

Reverência, 5 

Sabedoria, 27 

Satisfação, 3 

Segurança, 10 

Sensibilidade, 40 

Sinceridade, 33 

Tolerância, 24 

Verdade, 1 

Virtude, 22 

Vigilância, 19 

 

 


