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ENCONTRO COM A VERDADE 

 PARTE II 
João 8:25-59 

Osmar Misael, pr. 
 

Sentir 
Comente como uma mentira já trouxe grande prejuízo na sua vida. 
 
Aprender 
 

Mentiras que estão inseridas em nossa cultura: 
 

 Cultura da esperteza, que leva à corrupção.  

 Cultura de levar vantagem em tudo.  

 Cultura do machismo.  

 Cultura de quem tem mais dinheiro ou posses é mais importante.  

 Quem gasta mais é mais feliz.  

 Cultura de privilégios. 

Qual é a origem dessas mentiras? 
 
MATERIALISMO 
 

• Apenas o material é real — aquilo que você pode tocar, sentir e contar.  

• A importância do homem se estabelece na quantidade do que pode 

ganhar/conquistar.  

• A importância do homem é medida pelo que possui. 

 

INDIVIDUALISMO 
 

• Sou um cidadão livre.  

• Tenho meus direitos.  

• Não preciso de ninguém para ser feliz.  

• Como indivíduo não preciso prestar contas.  

• Tenho liberdade de escolha.  

• Não aceito pressões de ninguém. 

 

Quais são as consequências dessas mentiras? 
Consequências… 
 

• Valores e prioridades invertidos.  

• Desprezo aos princípios da Palavra de Deus.  

• Falta de tempo para se relacionar com Deus, com os irmãos, com os 

não cristãos.  

• Falta de tempo para comprometer-se com o Reino de Deus e cumprir 

sua missão.  

• Falta de compromisso com investimento financeiro, estabelecimento e 

expansão do Reino de Deus, através da Igreja de Cristo. 

 

COMO SER LIVRE? 
 
“Depois que Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram 
acreditar. Então, Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele: 

“Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida 
são meus discípulos. Então, irão experimentar a verdade, e a verdade vai 

libertá-los. ” 
                                                        João 8.30-32 

 

OS BENEFÍCIOS DE FALAR A VERDADE 
 

 “Quando a verdade é dita, a justiça é feita; mas a mentira produz 

injustiça” 

 Pv. 12.17 – NTLH 

 “A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre”  

Pv. 12.19 - NTLH  

 “O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a 

verdade” 

        Pv. 12.22 - NTLH 

 
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? 



AGENDA — SEGUNDO SEMESTRE

DATA ATIVIDADE

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

29/10
Encontro de Amigos na CG Vila Mariana 

Noite Especial com o testemunho da Pra Nice e oração por todas as mulheres.

01/11

quarta
Maturidade Cristã

à definir 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 
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