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COMUNHÃO – QUEBRA-GELO (15 minutos): Faça as seguintes perguntas: 1) Qual foi a última vez que você omitiu a 

verdade a alguém e como você se sente hoje por causa disto? 2) Quando você comete um pecado e não quer que este 

seja descoberto, como você o encobre? 

 

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

 

DISCIPULADO (30 minutos): Textos Bases – João 14:6 e Efésios 4:21,25,29 BV 

 

“(6) Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim.” (João 14:6 BV). 

 

“(21)... foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus... (25) Portanto, cada um de vós deve abandonar a 

mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo (e quando mentimos uns aos 

outros estamos fazendo mal a nós mesmos)... (29) Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for 

útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.” (Efésios 4:21,25,29 BV). 

 

Que lições podemos tirar destes textos? 

 

1. Quem fala a verdade age como Jesus – João 14:6 – Jesus disse que Ele era a própria verdade. Então, quem fala a 

verdade age como Jesus, que é a própria verdade. Quais são as qualidades de quem fala a verdade? 

 

2. A verdade precisa existir em nossos relacionamentos interpessoais – Efésios 4:21,25 – a verdade deve ser uma marca 

registrada dos nossos relacionamentos interpessoais. Perceba que a mentira faz mal a quem está falando e também a 

quem está ouvindo. Quais são as desvantagens para quem tem o hábito de mentir? 

 

3. A verdade edifica e concede graça aos seus ouvintes – Efésios 4:29 – quem fala a verdade edifica a vida de quem a 

ouve (faz crescer). E não somente isso, mas também concede graça. Que palavras são úteis para edificar e conceder 

graça às pessoas? De acordo com este verso, quais são as três dicas de como deve ser a nossa fala? 

 

Perguntas para conclusão: 1) Existe mentiras “justificáveis” ou “mentiras brandas”? Quais são? 2) O que é mais fácil para 

você: falar a verdade doa a quem doer, ou falar omitindo fatos que possam ferir pessoas? 3) Como é possível vencer o 

mau hábito da mentira? 4) Como seria uma igreja ou uma célula onde todos falassem a verdade uns com os outros? 5) 

Será que nossa célula é capaz de identificar pelo menos cinco resultados positivos de falar a verdade uns para com os 

outros? 

 

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 participarem ativamente da campanha de 40 Dias de Propósitos. 2) Incentive os 

membros da sua célula a não perdem a última QUINTA AVIVA (31/07 – USA-ME) e orem pelo Pr. Leonardo Legentil. 3) 

Não se esqueçam da nossa reunião de avaliação no dia 30 de julho – tragam suas listagens de presença atualizadas. 4) 

CADA CÉLULA DEVERÁ ARRECADAR, PELO MENOS, R$ 50,00 PARA AJUDAR NO ANGU DA FESTA DA ROÇA – entregar 

esta oferta até o dia 30/07/2014, em nossa reunião. 


