
 

Outubro – No. 145 

 
ENCONTRO COM A VERDADE 

João Cap.8:25-59 
Osmar Misael, pr. 

 
Sentir 

 
Fale para cada membro do seu GCEM comentar sobre bem de falar a verdade 
e o mal provocado pela mentira. 
 
Aprender 

 

1. Encontro com uma fé superficial 
 

“Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse para  
  os que creram nele: — Se vocês continuarem a obedecer aos meus 
ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade, e a 
verdade os libertará” — João 8.30-32 
 

 Existe um crer que não é verdadeiro (João 2.23-25). É uma fé 
 emocional ou intelectual. É um autoconvencimento e não uma conversão 
verdadeira. 
 

2. O Encontro com a verdade produz fé verdadeira 
 
• O encontro com a verdade (Cristo) produz uma fé verdadeira, uma 

mudança de valores e no estilo de vida — João 15.4-10 

3. O Encontro com a verdade (Cristo) produz uma mudança de 
filiação (natureza). 
 
• "Por que é que vocês não entendem o que eu digo? É porque não querem 

ouvir a minha mensagem. Vocês são filhos do Diabo e querem fazer o que 

o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca 

esteve do lado da verdade porque nele não existe verdade. Quando o 

Diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é 

mentiroso e é o pai de todas as mentiras” — João 8.43-44 

 

 
Os Efeitos da mentira 
 

• “Um mentiroso não é melhor que um ladrão, e, por vezes pode ser até 

pior” — Theodore Roosevelt 

• “O mentiroso deve ter uma boa memória” – Quintiliano; 

• “Uma mentira engendra outras” — Benjamin Franklin; 

• “A mentira corrompe o caráter de quem a pratica”; 

• “A mentira tem uma origem e um pai — o Diabo”; 

• “O mentiroso tem uma origem e um pai — o Diabo” 

 
Refletindo 
 
Você já experimentou esse encontro com a verdade que é Cristo? 
 

Aplicando 
 
Sua vida reflete uma transformação verdadeira e uma libertação de todo 
engano e mentira? 
 
Você já experimentou esse encontro com a verdade que é Cristo? 
 

AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

21/10

15 às 18h

FAMILY GAMES

Ensino | Comunhão | Integração - Toda Família

20 - 22/10 VIDA VITORIOSA — HOMENS — Vale da Graça

27 - 29/10 VIDA VITORIOSA — MULHERES — Vale da Graça

BATISMO NAS ÁGUAS + FESTA DOS GCEM’s

17/12

19h00
Festa de Natal Comuna Kids + MAG

24/12 - DOM

10h00
Culto Especial de Natal 

31/12 - DOM

10h00
Culto Especial - Thanks Giving Day

 
 
Este boletim está no site da Comunidade da Graça 
www.cgvilamariana.com.br  
 
Atualize seus dados com Karolina Gadelha: (11) 5083-2031 / 99472-8480 
ou zonasul@cgbr.com.br 

http://www.cgvilamariana.com.br/
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