
“Ter uma mudança de coração é 
retirar as afeições do mundo, e 
uni-las a Cristo. Ter um coração 

novo é possuir nova mente, novos 
propósitos, motivos novos. 

Qual é o sinal de um coração 
novo? A vida transformada. Há 

um morrer dia a dia, hora a hora, 
para o egoísmo e o orgulho.” 

Ellen G. White (Mensagem aos Jovens, p 72)

Em que aspecto de minha vida gostaria 
que acontecesse uma reforma real?

COMPROMISSO
1. Na área da comunhão, me  

comprometo a:

2. Na área do relacionamento, me  
comprometo a:

3. Na área da missão, me  
comprometo a:

ASSINATURA

“Cresçam, porém, na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo. A ele seja a

 glória, agora e para sempre! Amém. 
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DESENVOLVENDO 
HÁBITOS ESPIRITUAIS 
COMUNHÃO PESSOAL
 Oração Pessoal
 Estudo da Bíblia  

(RPSP, Lição E.S. /Espírito de Profecia)
 Oração intercessora  

(pedidos pessoais, família, amigos)

CULTO FAMILIAR
 Música (Escolha músicas para as crianças)
 Oração 
 Meditação 
 Música
 Oração intercessora  

(Fazer pedidos da família)

RECEPÇÃO DE SÁBADO
 Música  

(escolha músicas para as crianças)
 Diálogo aberto  

(compartilhe as experiências da semana)
 Oração 
 Meditação  

(use a meditação do pôr do sol)
 Oração intercessora  

(faça pedidos da família)

AVALIANDO MEU  
CRESCIMENTO ESPIRITUAL

COMUNHÃO

1.  Culto pessoal

 Regular   Bom    Excelente

2 . Culto familiar

 Regular   Bom    Excelente

3.  Estudo da Lição da Escola Sabatina

 Regular   Bom    Excelente

4.  Fidelidade na guarda do sábado

 Regular   Bom    Excelente

RELACIONAMENTO

5.  Participação em um Pequeno  
Grupo/Unidade de ação

 Regular   Boa    Excelente

6.  Participação nos cultos  
semanais da Igreja

 Regular   Boa    Excelente

MISSÃO

7. Uso dos dons para falar de Jesus  
a quem não o conhece

 Regular   Bom    Excelente

8.  Fidelidade nos dízimos

 Regular   Bom    Excelente

9.  Fidelidade nas ofertas de maneira não 
direcionada, regular e percentual

 Regular   Bom    Excelente

ADORAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRAÇÃO

 Entradas

 Dízimo: minha adoração

 Ofertas: minha gratidão

 Projeto local: meu sacrifício

 :

 Imprevistos:

 Poupança da família (projetos):

 Outros:

10%

%

%

%

%

%

%

Defina um lugar 
e um horário 
regulares

Reúna a família, defina 
um lugar e um horário 
regulares e delegue 
responsabilidades


