►Como conhecer um espírito ferido:
O filho está com a ............. triste, resultado dum espírito ferido. Hb. 12:15
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Os pais pensam – isso é .................., filho é assim mesmo, isso passa. Sl. 15:4-5
O filho desenvolve um ..................... de ingratidão e começa a cortar o carinho.
Os pais comparam os dias de hoje com os dias da sua própria criação. Pv. 13:10
♦OBS: Até este ponto, tudo pode se resolver se os pais pedirem perdão e se o filho perdoar.
O filho se emburra. Demonstra obstinação com mais ousadia. 1 Sm. 15:23
Os pais começam a ................... Pv. 18:19
♦OBS: O filho já está com os hábitos de ingratidão e rebeldia formados.
O filho demonstra ............................. aberta, querendo ser igual aos pais, estabelece-se como sua
própria autoridade – "Quem manda na minha vida SOU EU!" Is. 14:14
Os pais aumentam as demandas e a regulamentação. Pv. 22:8
O filho arranja amigos errados, rebeldes iguais a ele.
♦OBS: Rebeldia é demoníaca e age como um ímã – pessoas rebeldes se .......................
Fp. 3:19
3 características de amigos errados
1.
Vão atrás dos seus desejos carnais, vivem pelos apetites
2.
Acham graça no pecado
3.
Não se preocupam com a eternidade
Os pais começam a investigar a vida do filho. Cl. 3:21
O filho defende a sua sensualidade – isso porque já está sentindo culpa. Gl. 5:19-21
Os pais comparam o padrão moral da época deles com a de hoje. Êx 20:5
O filho ......................... os outros – se frequenta igreja, só vê hipócritas. Arranja qualquer desculpa
da sociedade, ou do seu próprio passado para jogar a culpa. Agora o seu sentimento de culpa é
profundo. Rm. 2:1
Os pais "não sabem o que aconteceu . . . onde nós erramos?" Tenta culpar outros fatores. Pv. 28:13
O filho procura meios de escapar da realidade, fica deprimido, focaliza em coisas banais.
Os pais estão desesperados.
Suicídio – 4 tipos
1. Mental (depressão, drogas, filosofias);
2. Moral;
3. Espiritual (não quer saber de Deus, foge de Deus);
4. Físico.
► 4 Estruturas Básicas de Autoridade
1. ....................................
pai > mãe > filhos
Cl. 3:20; Ef. 6:13; Pv. 6:20-21; Pv. 30:17; Pv. 15:5
2. ...................................
líderes nacionais > líderes locais > cidadão
1 Pd. 2:13-14; Rm. 13:1-7

Pv. 14:13; Jó 3:1;
Jr. 29:13

3. ....................................
pastor > líderes > membros
1 Ts. 5:12-13; Hb. 13:17; 1 Tm. 5:17-18; 1 Pd. 5:1-13
4. ..................................... empregador > empregados
Cl. 3:22-23; 1 Pd. 2:18; 1 Tm. 6:1-2
♦OBS: Não obedecemos por causa da pessoa. Obedecemos porque Deus estabeleceu aquela autoridade na nossa
vida para realizar o plano dele e moldar o nosso caráter. Quando rebelamos, não é contra a pessoa, e sim
contra Deus.
► 7 Passos a serem tomados quando a sua autoridade exige ação errada de você (1 Sm. 24:10)
1. Avaliar suas .............................. Você tem um espírito ...
□ Independente.
□ Crítico.
□ Ingrato.
□ Preguiçoso.
□ Amargo.
□ Impuro.
Você já é rebelde e está procurando oportunidade para ir contra.
2. ...................................... a consciência.
□ Corrigir atitudes erradas.
□ Cumprir o desejo da autoridade.
□ Admitir o erro e pedir perdão.
□ Fazer restituição.
3. Discernir as ................................. básicas da sua autoridade.
□ Perguntar.
□ Descobrir o ponto de vista da autoridade.
□ Pedir que mostre onde você está cego.
□ Descobrir os alvos maiores de Deus para esta situação.
4. Criar ...................................................
□ Tirar atitudes erradas.
□ Usar as circunstâncias difíceis para ver o ponto de vista divino.
□ Ganhar entendimento nos Provérbios.
□ Planejar uma alternativa que alcance os objetivos da autoridade.
5. ...................................... à autoridade.
□ Ir com espírito de aprendiz e servo.
□ Explicar sua convicção sem condenar.
□ Apresentar seu plano alternativo.
6. Dar ................................ para Deus mudar o pensamento da autoridade.
□ Espere pressão sobre a autoridade e sobre você.
□ Entenda como Deus está usando a opressão.
□ Reaja corretamente.
7. Sofrer por não ........................... erradamente.
□ Esteja pronto para ser rejeitado, mas não negue a Cristo.
□ Pregue sempre o evangelho.
□ Tire o seu exemplo da história de Daniel que soube reagir corretamente à autoridade errada.

