
ASSUNTO DA SEMANA: Combatendo as Mentiras. 

Curitiba, 14 de fevereiro de 2021. 

Objetivo do encontro: Combater as mentiras disseminadas hoje e entender, em Jesus, o que é a 
verdade.  
Para o líder: Esse é um bom momento para incentivar a célula a entender que a verdade é muito mais 

que celebrações que tocam nossas emoções.  

10 MINUTOS - QUEBRA GELO 

No inicio pedir para cada um fazer com os olhos fechados numa folha sulfite o desenho de uma casa 

com porta janela e chaminé, um jardim, três montanhas atrás da casa, 3 árvores e uma cerca, e escrever 

a seguinte frase:  SEM A VERDADE TUDO FICA FORA DO LUGAR. 

Moral: Enquanto verdade não nos der direção, fazemos as coisas do nosso jeito imaginando que o 

resultado fique razoavelmente bom. O choque da realidade acontece quando Deus nos abre os olhos 

para a única verdade: SUA perspectiva.  

 

 
 

20 MINUTOS 

1. Eu sou quem dizes que eu sou. www.youtube.com/watch?v=2CeP-CutFiM v 

2. Leia: Salmo 15 

3. Qual o versículo que mais chamou a tua atenção e por que? 

4. Façam orações com frases de agradecimento e exaltação. 
5. Ao meu Pai. www.youtube.com/watch?v=A8YkXmuqYng  

RESUMO DA MENSAGEM – Pastor Erik Saes 

Combatendo as mentiras (Atos 13: 1-12) 
 

Introdução: O texto conta que Paulo teve a oportunidade de falar do evangelho ao procônsul Sérgio 

Paulo, mas se deparou com o assessor Elimás, que tentava desviar a fé e atenção do procônsul. Paulo 

cheio do Espírito Santo repreende o assessor que fica cego imediatamente e o procônsul crê 

profundamente impressionado após Paulo apresentar todo o evangelho. Como podemos confrontar as 

mentiras do nosso tempo em um mundo de relativismo das muitas “verdades”? 

 

I – Precisamos discernir o engano e as mentiras do nosso tempo: Ensinos enganosos e falsos 

mestres tem confundido com mentiras, distorções e enganos em nossa sociedade. Essas mentiras são 

baseadas em ambições do nosso coração. São apresentadas visões tão distorcidas que se não 

estivermos atentos, poderemos acreditar nas mentiras que a sociedade nos apresenta. Há vários enganos 

se infiltrando na vida dos cristãos. Precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento para entender as 

mentiras.  

Quais as ideias erradas que estamos aceitando mesmo sendo seguidores de Jesus?  

http://www.youtube.com/watch?v=2CeP-CutFiM
http://www.youtube.com/watch?v=A8YkXmuqYng


Como podemos buscar a Deus o discernimento entre verdade e mentira? 
II – Precisamos buscar ser cheios do Espírito: Paulo confrontou o engano e a mentira apresentando 
corajosamente a verdade, pelo Espírito Santo. Quando você entregou sua vida para Jesus, você recebeu 
o Espírito Santo, mas existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Só 
podemos combater as mentiras da maneira correta estando cheios do Espírito. Precisamos nos 
comprometer na busca pelo Espírito Santo. Estamos vivendo uma batalha e podemos lutar no fruto do 
Espírito (Gál. 5:22). Ao lutar assim, deixamos um exemplo, um legado: sabedoria cheia do Espírito. 
Busque em primeiro lugar ser cheio do Espírito e você vai deixar marcas. Um dia normal na vida de um 
cristão cheio do Espírito, se torna sobrenatural.  
O que seria se todo nosso viver fosse marcado pela verdade? Compartilhe uma experiência em 
que você agiu corajosamente apresentando a verdade na autoridade do Espírito Santo. Você 
conhece a história de alguém que influencia pessoas pela sua vida de compromisso com a 
verdade? 
 
III – Precisamos carregar o ensino: Paulo, expôs todo evangelho e ensinou o procônsul, que ficou 

admirado com tudo o que aprendeu. O ensino protege dos enganos, pois muitas mentiras vêm e a gente 

não percebe se não carregarmos o ensino. Jesus demonstrou isso na “grande comissão”. Ide (...) 

ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado (Mt 28: 18-20). Só se identifica uma mentira 

conhecendo a verdade. Isso envolve nosso dia a dia em que vivemos nossa cosmovisão cristã e isso 

demonstra que a verdade na prática nos protege do engano.  

Compartilhe com o grupo como você tem feito para estudar e conhecer melhor a palavra de Deus. 

Como esse conhecimento tem influenciado minha vida? Explique o que representa a grande 

comissão em sua vida e como você tem levado esse pedido de Jesus no seu dia a dia? 

 

Conclusão. Para confrontar as mentiras precisamos estar atentos às companhias com quem andamos e 

às conversas que cultivamos. Precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos carregar o ensino.  

 

CHECAGEM: Como está sua busca pela verdade em todas as áreas na sua vida? Que atitude tomaria 

agora depois de ter estudado essa mensagem? O que está te impedindo de conhecer a verdade? O que 

está tomando o lugar do tempo de Deus nos teus estudos e na tua alma? Que detalhes você tem 

ignorado nesse processo de aprendizado? 

15 MINUTOS  

Queremos te desafiar a apresentar o evangelho demonstrando a graça na prática sem flexibilizar os 
valores do Reino e ensinando a verdade. Acreditamos na soberania do Espírito Santo e ao falarmos em 
nome de Deus não temos o direito de “flexibilizar” Sua verdade. Ao postar mensagens nas redes sociais, 
lembre-se também de ali praticar a verdade e buscar a santificação. Mais importante que postar anedotas, 
ou polarização de divergências é apresentar a mensagem do evangelho.  

  

10 MINUTOS 

Orem para que toda mentira que nos prende ao mal deste mundo seja anulada e que sejamos livres 
para a verdade e vivermos de forma correta e sábia em nome de Jesus. Orem pelos seus filhos. Que 
saibam que são abençoados. Que milagres do Senhor aconteçam e que sejam cheios do Espírito Santo. 
Orem pelos enfermos e os profissionais de saúde da igreja. Orem pelo crescimento de sua célula 
mesmo em tempo de pandemia.  


