Revista Diakonia - “Servindo a quem foi chamado a servir”

Questões para acompanhar a Introdução
01. Em termos espirituais, que perfume você quer que - no presente ou futuro momento - seja
sentido em seu lar? _________________________________________________
02. Qual a razão apresentada pelo apóstolo em Ef 5.32 para que perdoemos uns aos outros?
a. ( ) Porque assim ganhamos pontos com Deus.
b. ( ) Porque Deus nos perdoou em Cristo.
c. ( ) Porque as pessoas são boas.
03. A saúde de todos os relacionamentos na família depende dessa imitação?
a. ( ) Sim.
b. ( ) Não.
04. Segundo o autor, onde se encontra a chave da saúde para os relacionamentos em família?
a. ( ) No modo como o marido trata sua esposa.
b. ( ) No modo como a esposa trata o seu marido.
c. ( ) No modo como os filhos tratam seus pais.
05. Que texto bíblico o autor utiliza para provar que o marido é o responsável por promover, no
casamento, este amor que exala o aroma de Cristo e de Sua obra?
a. ( ) Efésios 1.13,14.
b. ( ) Efésios 5.25-30.
c. ( ) Efésios 6.1-3.
06. Segundo o autor qual o significado de “cuidar” em Efésios 5.29?
a. ( ) Manter alegre.
b. ( ) Manter aquecida.
c. ( ) Manter ocupada.
07. Se a vida no lar depende da forma como o marido reflete, na relação com a sua esposa, o amor
de Cristo por Sua Igreja e essa imitação depende do quanto o marido tem aprendido do próprio
Cristo, então do que uma moça cristã precisa certificar-se antes de casar?
a. ( ) Que seu noivo tem um bom salário.
b. ( ) Que seu noivo é muito bonito.
c. ( ) Que seu noivo se parece cada vez mais com Cristo.
09. Como a idolatria se manifesta no casamento?
_________________________________________________________________
10. Quando uma esposa é bem-aventurada?
a. Quando o marido lhe ama mais do que ama a Cristo.
b. Quando o marido ama a Cristo mais do que a ela.
c. Quando o marido ama mais a si mesmo.
Perguntas elaboradas pelo Pr. Elienai B. Batista.
Revisão: Beatriz Sales.
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