AULA 1

Aluno(a):__________________________________________________________ Data: ___/___/_____

►Princípios = O ______________________ de Deus sobre a vida; _______________ que regem a
vida.


Nós conseguimos descobrir esses princípios por estudo bíblico e meditação sobre um grupo de
versículos que falam de um mesmo assunto. Ex: versículos que falam sobre
___________________________, etc.



Problemas vêm da ______________ destes princípios, por ________________ ou
_________________.



Nosso sucesso, felicidade e liberdade dependem de alinharmos nossas vidas com estes princípios
divinos.



Um problema tem vários níveis que precisam ser examinados:
Problema superficial;
Causa superficial;
Problema raiz;
Causa raiz.

AUTORIDADE
►Verdades sobre autoridade
•

Autoridade sempre ____________, e sempre _____________, até no céu.

•

Autoridade não é consequência do ____________________. O princípio da autoridade faz parte da
_____________________ de Deus.

•

A pessoa que não aceita autoridade nunca _________, nem ___________ autoridade.

•

A salvação, ao em vez de liberar o crente de autoridade, dobra o efeito, pois Jesus é SALVADOR e
SENHOR.

•

Não é necessário você __________________________________ para você obedecer à autoridade.

►Por que Deus estabeleceu autoridade para as nossas vidas?

1. Para crescermos em _____________ e _________________. Lc. 2:51-52; Rm. 13:2

2. Para nos proteger de _________________.

3. Para recebermos _________________ na vida.

ESTUDOS DE CASOS

DESCRIÇÃO/FATORES
CASO 01

ALTERNATIVAS

RESULTADO

Uma moça de 21 anos namora um
rapaz de que os pais descrentes
não gostam. Ela deve romper?
Ela tem demonstrado ao longo
do tempo dificuldades em
aceitar a autoridade dos pais. O
namorado também é rebelde.

CASO 02

Uma mulher descrente casou com
descrente. Ela aceitou a Jesus, e
o marido proibiu que ela
frequentasse os cultos da igreja.

CASO 03

O rapaz queria ir para seminário para
ser pastor. O pai, descrente,
estava contra, e pensava que
pastor era pobre e não tinha
futuro. Queria que o filho
fizesse outra faculdade primeiro,
para ter uma profissão.

► Perdas que sofremos quando nos rebelamos contra autoridade
1. Os filhos perdem a _____________. 1 Sm. 13:13-14
2. O nosso ministério é prejudicado, não cresce. 1 Sm. 15:28
3. A nossa vida física é _____________________. 1 Sm. 28:19; Pv. 3:7-8; Ef. 6:1-3; 1 Co. 11:27-32
► O objetivo de Deus é me ______________________ na imagem de Cristo
Rm. 8:29
1 Co. 11:27-32
► 3 Causas da rebeldia
1. Achamos que estamos sendo _______________________. Gn. 3:5
2. O homem natural, o _____________________________, a carnalidade. Rm. 8:7-8; Rm. 7:14-15,21
3. Um espírito ferido, magoado. Pv. 14:13; 18:19

