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ESTUDO
(Pergunta 1, 2).

A natureza da rebeldia: Deus compara a rebeldia com a feitiçaria. (1 Samuel 15.23).

O pecado contra a santidade de Deus: contra uma orientação e ordem expressa, um

desvio moral. Deus tem uma forma de tratar esses pecados através do arrependimento e

da mudança de vida. (Pergunta 3).

O pecado contra a autoridade de Deus: é um pecado contra o próprio Deus e esse

pecado ele não renuncia. Lúcifer não desobedeceu a uma ordem de Deus, ele se levantou

contra a autoridade de Deus, contra o próprio Deus.

Davi pecou contra a santidade de Deus, Saul pecou e se levantou contra a

autoridade de Deus. Que coisa horrível questionarmos a Deus ao ponto de dizer que ele

não sabe o que está fazendo. (Pergunta 4).

O espírito rebelde sente prazer com a desobediência e a rebeldia. O que caracteriza o

espírito rebelde:

1. O desprezo contra Deus (Pergunta 5) ;

2. Elege outra base de confiança. Nos tornamos nosso próprio árbitro, misturamos a

rebeldia com o orgulho. O diabo não diz para nós que devemos amar mais a

ele, ele diz que devemos amar mais a nós mesmos. (Pergunta 6);

3. Define a mensagem que decide ouvir. O que nos faz crescer não é o que

alimenta nosso ego e a nossa carne, o que nos faz crescer é aquilo que nos

aproxima de Deus. (Pergunta 7).

O rebelde é aquele que quer (Pergunta 8) :

1. Um Deus à sua imagem e semelhança

2. Uma igreja que não interfira na sua vida particular;
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3. Um pastor que não pregue verdades incômodas

4. Uma bíblia que não confronte o seu pecado.

Quando Deus nos traz uma palavra mais dura e nos chama atenção é porque ele nos

ama como filhos. Deus está mais interessado na sua salvação do que no seu

conforto.

PERGUNTAS
1. Por que uma nação se volta contra um Deus poderoso com promessas

gloriosas?

2. Por que as pessoas insistem nos seus pecados sabendo das

consequências?

3. Até onde um caminho de rebeldia pode nos levar?

4. O que pode nos impedir de alimentar a prática de questionar a Deus ao

ponto de duvidar de sua soberania?

5. É possível associar a independência ao desprezo? Por quê?

6. Qual é a relação entre rebeldia e orgulho?

7. Qual é o limite entre uma autoestima saudável e alimentar o ego?

8. Como identificar um rebelde?
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