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DATA:  / /                                                                                                                        AULA 3 

 
JANELAS DA ALMA – PARTE 1 

 
Objetivos: 

- Entender qual influencia na minha vida daquilo que eu consumo de entretenimento. 
- Analisar como tem sido o gasto do meu tempo relacionado mídias áudio/visuais. 

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

RELEMBRE:  

Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de 

Deus. 1 Coríntios 10:31 

 

Todas as nossas atividades devem agradar a Deus. 

- É dever do cristão integral fazer todas as coisas para a glória de Deus. Isto inclui o _______. 

Portanto, qualquer forma de lazer em que o cristão não consiga glorificar a Deus deveria ser 

questionada. 

 

1 – OS OLHOS SÃO JANELAS DA ALMA 

Lucas 11:34 - Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem ________, 

igualmente todo o seu corpo estará cheio de _____. Mas quando forem maus, igualmente o seu 

corpo estará cheio de trevas.  

 

a) O que você assiste? 

Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o 

que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou 

digno de louvor, __________ nessas coisas. Filipenses 4:8 

 

PARE E PENSE: o que você tem assistido se encaixa nestes filtros? Dê exemplos de algum 

programa/filme/série que você assistiu recentemente e foi reprovado com este versículo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Grande parte da programação áudio/visual tem como enfoque as obras da carne descritas em 

Gálatas 5.19-21 – Escreva aqui as obras da carne: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

- O ministério da justiça do Brasil elabora uma classificação indicativa de recomendação de idade 

para obras audiovisuais, observe a imagem e procure relacionar com as obras da carne citadas 

no livro de gálatas. 
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b) O que eu vejo, ____________ meus pensamentos. 

Aprendendo com Davi x José 

Davi - 2 Samuel 11:2-4 Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. 

Do terraço ______ uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber 

quem era ela. Disseram-lhe: "É Bate-Seba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita". Davi mandou 

que a trouxessem, e se ______ com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua 

menstruação.  

José - Gênesis 39:10-12 - Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava 

a deitar-se com ela e _________ ficar perto dela.... ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-

lo: "Vamos, deite-se comigo! " Mas ele __________ da casa, deixando o manto na mão dela.  

Davi – ___________ x José - ___________ 

 

 

 

Exemplo: Sentimentos após assistir filme de ação, terror... 

Você tem o poder de _______________ aquilo que você vai assistir ou ouvir. 

 

TAREFA 

1 – Leia o capítulo 39 de Gêneses – e escreva como José se comportou em relação ao episódio 

com a mulher de Potifar. Como podemos aplicar o que José fez em nossa vida hoje? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

CONSUMO PENSO SINTO FAÇO SOU 

AVALIAÇÃO 
-Teste múltipla escolha: 8,0                                   
-Preencher todas as apostilas: 1,0 
-Assistir todos os vídeos completos: 1,0 
 


