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Falando a Verdade
Atividade Nº 1: Jesus é a verdade
a. João 1:17
“A _______ foi dada por meio de
Moisés, mas o _____________ e a
________________ vieram por meio
de _____________ ______________.”
b. João 8:31 a 32
“Então ________________ disse para
os que _________________ nele: —Se vocês continuarem a __________________ aos meus
____________________, serão, de fato, meus _____________________ e conhecerão a
_______________, e a ___________________ os ____________________.”
c. João 14:6
“Jesus respondeu: —Eu sou o ________________, a ______________ e a _____________;
ninguém pode chegar até o _________ a não ser por ______________.”

Nós vemos na Bíblia que Jesus é sempre verdadeiro: Ele é a verdade. Nós que
somos seguidores dele também devemos sempre ser verdadeiros e sempre contar a
verdade.

Atividade Nº 2
Completar:
a. Colossenses 3:9
“Não ___________________ uns para os ________________, pois vocês já __________________
de lado a natureza _____________ com os seus _____________________.”
b. Efésios 4:25
“Por isso não _________________ mais. Que cada um ____________ a _______________ para
seu irmão na ___________, pois todos nós somos __________________ do corpo de
_______________.”

c. Apocalipse 22:15
“Mas fora da _______________ estão os que cometem ____________ nojentos: os
_______________, os _______________ e os ______________, os que adoram ______________ e
os que ____________ de _____________ por _____________ e _____________.”

Atividade Nº 3: A Brincadeira
Conversar no grupo:
A Bíblia fala claramente que nós não podemos mentir uns para os outros. Mas podemos enganar as
outras pessoas de brincadeira? O que você acha?
Completar:
a. Provérbios 26:18 a 19
“Quem _______________ os outros e diz que é ___________________ é como um
_____________ __________________ com uma ____________ __________________.”

Atividade Nº 4: De onde vêm as mentiras?
Completar:
a. Mateus 5:37
“Que o ‘___________’ de vocês seja ___________, e o ‘____________’, _________, pois
________________ coisa a mais que _______________ vem do __________________.’”
b. João 8:44b
“...Quando o _________________ mente, está apenas fazendo o que é seu _________________,
pois é __________________ e é o __________ de todas as __________________.”

Atividade Nº 5
No grupo, quem quiser pode repetir uma oração pedindo perdão por ter mentido, e pedindo a
ajuda de Jesus, que é a Verdade, para que podemos sempre falar a verdade.

“Senhor Jesus, eu peço seu perdão por todas as mentiras que eu já falei. Agora eu recebo seu
perdão. Por favor Jesus, me limpa de toda mentira e me ajuda a sempre falar a verdade. Agora
em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, rejeito e expulso todo espírito de mentira da
minha vida. Eu convido o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Verdade, a me encher de novo
com a sua presença, seu poder e a sua verdade. Vem Espírito Santo. Amém.”

