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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) cite uma ocasião em que você 

experimentou o poder das palavras. 2) que tipo de palavras são mais destrutivas? 3) você lembra a ocasião em que o 

coração ofendido de alguém foi reconquistado? 

 

ADORAÇÃO (10 minutos): escolha cânticos que façam conexão com o tema abordado. 

 

DISCIPULADO (30 minutos): Texto Base – Provérbios 18:6-8, 19-21 

 

“(6) O tolo é aquela pessoa que está sempre pronta a entrar numa briga; além disso, ele sempre provoca com as suas 

palavras. (7) Sim, as palavras do tolo acabam desruindo sua vida; ele arma armadilhas contra si mesmo com o que fala. 

(8) Boatos e fofocas são o prato favorito de muita gente! Certas pessoas querem mais, sempre estão com fome! (19) É 

mais difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida do que conquistar uma fortaleza na guerra. As brigas são 

portas trancadas que fecham a vida dessa pessoa para você. (20) Sempre temos que comer o fruto das palavras que 

semeamos. (21) Nossas palavras tem poder para construir ou destruir nossa vida. Quem usa bem suas palavras receberá 

benefícios em troca.” (Provérbios 18:6-8, 19-21 BV). 

 

O que a Bíblia nos ensina sobre aqueles que fazem mau uso das palavras? 

 

1. É chamado de tolo – verso 6  

 

2. Destrói a sua própria vida – verso 7 

 

3. É Amante dos Boatos e Fofocas – verso 8 

 

4. Cria Fortaleza no Coração de Outras Pessoas – verso 19 

 

5. Come o Fruto do Mau que Semeia – verso 20 

 

Mas, qual é a recompensa para aqueles que fazem bom uso das palavras? 

 

1. É Abençoado – verso 21 

 

Perguntas para aprofundar o estudo: 1) Por que é tão difícil ganhar de volta a amizade de uma pessoa ofendida? 2) Você 

já perdeu algum amigo por causa de boatos ou fofocas? Você sente que a porta da vida dessa pessoa está trancada para 

você? Por quê? 3) Você se lembra da última vez que você fez mau uso das palavras? Qual foi o sentimento que ficou? 4) 

Você sente que precisa confessar seu erro ou, se a outra pessoa errou, confrontá-la em amor? 

 

MISSÕES (5 minutos): pense em alguém que foi machucado por você ou por outra pessoa por causa do mau uso das 

palavras. Não perca tempo: peça perdão a ela, ajude-a na restauração, apresente Jesus para ela e ore por ela. 

 

SERVIÇO (5 minutos): comece hoje mesmo a orar por essa pessoa e a investir tempo para estar com ela, servindo-a nas 

suas necessidades. Ofereça-se para orar e ler a Bíblia com ela. 

 

RECADO(S) PARA O(S) LÍDER(ES) DA CÉLULA:  

1) Incentive os membros de sua célula a não perderem nenhuma celebração da igreja. Em julho, série de mensagens 

sobre vida financeira (manhãs de domingo). 2) Em julho, todas as quintas-feiras, “QUINTAS AVIVA” (sonda-me, 

quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me). 3) Ore pelos adolescentes que estarão no acampamento nos dias 

de 18 a 20 de julho. 4) Não se esqueçam da nossa reunião de avaliação no dia 30 de julho – tragam suas listagens de 

presença atualizadas. 


