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Egoísmo. O __________________ é a raiz da maioria dos sentimentos e comportamentos que destroem os melhores casamentos e famílias.
A empatia é a capacidade de pensar no outro, de se colocar no ______________
do outro, de tomar para si a dor do outro como se fosse sua.
Relacionamentos saudáveis acontecem quando eu substituo o
__________________ pela empatia.
1. LIVRE-SE DO QUE TE __________________ .
“Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem”.
2. DEIXE-SE ENCHER PELO __________________ SANTO.
3.__________________ ANTES DE SER SERVIDO.
Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo.
Antes de dizer que a mulher é sujeita ao marido, o texto tem uma ordem de
sujeição mútua.
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Quais são os hábitos que te embriagam, aprisionam e impedem de ver a
necessidade do outro?
( ) O que você tem feito para ser cheio do Espírito Santo? Você tem incentivado, ajudado as pessoas da sua casa a serem cheias do Espírito Santo?
( ) Que atitudes você tomará para servir melhor o seu cônjuge e a sua
família?
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1.__________________IDENTIDADE.
IDENTIDADE - No calçado do filho.
Os pais devem estar dispostos a guiar seus filhos naquilo que eles são, sem
colocar uma sombra daquilo que eles querem que os filhos sejam.
Os pais precisam ajudar os filhos a ser a melhor__________________deles
mesmos!
A verdadeira identidade está baseada na vontade e nos direcionamentos de
Deus para o filho.

__________________- No calçado dos pais.
Permitir que os filhos, de acordo com o seu crescimento, façam pequenas
escolhas, os ajudará a criar um senso crítico que contribuirá para a formação
da sua identidade e do seu__________________.
Nossos filhos precisam identificar o seu próprio caminho, pois eles também
receberam de Deus sua individualidade e sua identidade.

IDENTIDADE - Gerando conexão de__________________.
2. EXPERIÊNCIA E__________________.
EXPERIÊNCIA E MATURIDADE - No calçado do filho.
Ouvir e compreender os princípios extraídos das experiências dos pais,
pode auxiliar no crescimento e maturidade dos filhos.

__________________E MATURIDADE - No calçado dos pais.
As experiências do passado dos pais precisam ser contextualizadas para que
os princípios sejam extraídos e aplicados na vida dos filhos.

EXPERIÊNCIA E MATURIDADE - Gerando__________________de corações.
3. OS EXAGEROS
OS __________________ - No calçado do filho.
As regras existem com um propósito, e este precisa ser muito claro.

OS EXAGEROS - No__________________ dos pais
A regra tem muito mais valor e mais significado quando construída em conjunto entre pais e filhos.

OS EXAGEROS- Gerando conexão de corações.
4.ESPELHANDO
__________________ - No calçado do filho.
O ensino se dá muito além do cognitivo. Ações e exemplos práticos revelam
aos filhos a verdadeira identidade dos pais.
ESPELHANDO - No calçado dos pais.
Como pais, somos os primeiros__________________ dos nossos filhos.

Os pais precisam ser os primeiros referenciais de vida para os seus filhos.
ESPELHANDO - Gerando conexão de corações.
APLICANDO A MENSAGEM
( ) Como pais e filhos, em conexão de corações, escolhemos buscar em
Deus a nossa verdadeira identidade.
( ) Como pais e filhos, em conexão de corações, escolhemos compartilhar
nossas experiências para, com maturidade, fortalecermos nossa fé em
Jesus.
( ) Como pais e filhos, em conexão de corações, escolhemos viver na prática
os princípios da Palavra de Deus.
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