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A.
B.

Em Sua Atitude – PENSA CELESTIAL! (3:1-4). (Estuda 7).
B. Em Seu Estilo de vida – MATA O TERRENO! (3:5-7). (Estuda 7).

C.

Em Seu Estilo de vida – TIRA! (3:8-11).
1.

1. Que coisas são nós Cristãos mandaram retirar de nós? (3:8).
a.

__________________.

b.

__________________ (isto parece ser uma explosão mais violenta do
preceder).

c.

__________________ (“um sentimento de hostilidade e desagrado
forte”).1

d.

__________________ (“falar contra outro em tal meio como prejudicar
sua reputação”).

e.

___________________________________________ (“fala obscena,
conversa suja”).

2.

O que somos nós proibido manter fazer a si? (3:9a).

3.

Por que? O que nós tiramos? (3:9b).

4.

Por que? Em o que pusemos? (3:10a).

5.

O que constantemente acontece ao novo homem ou para si? (3:10b).

6.

Que distinções não existem entre esses que constantemente estão sendo renovados
em pleno conhecimento de acordo com a imagem de o Que criou-nos? (3:11a).

7.

1

a.

____________________________.

b.

____________________________.

c.

____________________________.

d.

____________________________.

Quem é o importantíssimo que está em todos nós? (3:11b).
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D.

2

Em Seu Estilo de vida – PÕE EM! (3:12-17).
1.

2.

3.

Somos mandados PÔR EM certas qualidades, mas por que? O que é nosso estado
como crentes? Somos... (3:12a).
a.

__________________ De Deus.

b.

__________________.

c.

__________________ [Por quem?].

O que são as qualidades específicas que nós somos pôr em decisivamente?
(3:12b).
a.

__________________________________ (Pessoas gregas perceberam
esta característica como welling para cima dentro de um abdome).

b.

___________________.

c.

___________________ (“despretensioso em um comportamento”).

d.

___________________ (Não áspero em lidar com alguém).

e.

___________________ ("Calma emotiva perante provocação" – nós talvez
digamos "tendo um fusível longo").

Que práticas são exibir em direção a si como crentes de companheiro? (3:13).
a.

__________________________ (Pacientemente suportando).

b.

__________________________ (Exibindo uma atitude graciosa).
1)

Sob que circunstâncias?

2)

Que exemplo são seguir?

4.

Muito além de todos estes, o que mais somos pôr em? (3:14a). ___________. O
que é notável sobre esta característica? (Transportando a idéia de integralidade.)
(3:14b).

5.

O que nós somos mandados permitir servir constantemente como um árbitro,
controlando os nossos corações? (3:15a). _________________________. (Nota
que fomos chamados como o corpo de Cristo a esta característica!) (3:15b).

6.

O que, constantemente, nós somos mandados ser? (3:15c). _______________

7.

O que, constantemente, nós somos mandados causar viver dentro de nós? (3:16a).
_______________________.

8.

Com toda sabedoria, em que dois meios são continuamente influenciar se?
________________ e __________________. (3:16b).

9.

Que três avenidas são usar para realizar isto? (3:16c). _______________;
_________________; ________________________.
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10.

A quem somos estar cantando com os nossos corações? (3:16d).
____________________

11.

Nenhuma questão o que nós fazemos em viver, nosso estilo de vida deve consistir
em palavras e ações que são ditas e é feito em cujo nome? (3:17a).
______________________.

12.

O que sempre deve acompanhar cada palavra e feito? (3:17b). _______________
__________________________.
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