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O CRISTÃO VERDADEIRO É TRANSFORMADO 
ATRAVÉS DO ARREPENDIMENTO

Ele começa a produzir frutos dignos de 
arrependimento

Da boca do verdadeiro crente não saem mentiras, 
pois ele tem a verdade dentro dele

Por seus frutos os conhecereis. Porventura 
colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos 
dos abrolhos? Mateus 7:16



A VERDADE SERÁ SEMPRE A VERDADE

Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada 
um com o seu próximo; porque somos membros 

uns dos outros. Efésios 4:25

O pai da mentira é o 
diabo, Jesus é a verdade



As Palavras hoje ainda valem como 
acordo? Elas ainda são honestas?

Quando nossas Palavras falham, 
mesmo quando queremos cumpri-la, 
o que devemos fazer?

A justificação é necessária para 

aquele que tem boas intenções



Pedindo sempre em minhas orações que nalgum tempo, 
pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter 
convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar 
algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados;
Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado 
pela fé mútua, assim vossa como minha. Rm 1:10-12

Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha 
alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a 
Corinto;
Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas 
porque somos cooperadores de vosso gozo; porque 
pela fé estais em pé. 2 Coríntios 1:23,24



A história das 3 Peneiras

Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, 
mas só a que for boa para promover a edificação, 
para que dê graça aos que a ouvem. Efésios 4:29

VERDADE NECESSIDADE BONDADE

Mesmo a passar por estas 3 peneiras, há um tempo para se falar



O cristão deve ter cuidado ao prometer 
ou votar aquilo que não poderá cumprir

Sim e não, são palavras definidas, jurar é 
comprometer a verdade, fica dúvidas, pode 
ser engano (procedência maligna)

Crente de Palavra – Cumpre o Que Fala

Se você tem integridade no falar, não é 
necessário jurar



Era comum
jurar no AT

Outrossim, 
ouvistes que foi 
dito aos antigos: 
Não perjurarás, 
mas cumprirás os 
teus juramentos 
ao Senhor.

Eu, porém, vos 
digo que de 
maneira nenhuma 
jureis; nem pelo 
céu, porque é o 
trono de Deus;

Mateus 5:33,34

“Juramentos (5.33-37). A lei mosaica 
dizia: Não perjurarás (33; Lv 19.12; 
Nm 30.2; Dt 23.21), isto é, ‘jurar 
falsamente’ – no Novo Testamento, 
este verbo só é encontrado aqui. 

Mas Jesus disse: De maneira 
nenhuma jureis (34). 

Ele proibiu especificamente jurar pelo 
céu, pela terra, por Jerusalém, ou 
pela nossa própria cabeça (34- 36).



A lei enfatizou a seriedade dos juramentos 
(Êx 20.7; Lv 19.2; Zc 8.16,17) e proibiu o 

juramento por deuses falsos 
(Js 23.7; Jr 12.16; Am 8.14).

José fez seus irmãos jurarem que levariam seu 
corpo para ser sepultado em Canaâ Gn 50:25

Abraão fez Eliezer jurar que traria uma moça 
de sua família para se casar com Isac; “Põe 
sua mão debaixo da minha coxa” Gn 24:2



Não jureis – Por deuses, por Deus e 
nem pelos homens

Dois Tipos de juramentos –
Por Deus e Pelos homens

Votos – Jefté, Ana, Sansão, Jacó – Eclesiastes 5:4,5



I – NÃO DEVEMOS 
JURAR NEM PELOS 

CÉUS NEM PELA TERRA



Um cristão verdadeiro não precisa jurar

Jesus que é a verdade habita no seu interior

Ele mentia, enganava, agora não mente mais

E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira 

justiça e santidade.

Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo; 

porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:24,25



II – NOSSAS 
PALAVRAS DEVEM 
SER “SIM” E “NÃO”



Devemos ter cuidado com o que falamos, 
porque toda Palavra que sai da nossa boca 
declara quem realmente somos

Como deve ser o nosso falar?

Falar desnecessariamente e sem medir as 
Palavras corre o risco de falar o que não 
convém e cair no descrédito (Hábito de mentir)



O sim e o não na vida de Paulo. 

Questionaram o apostolado de Paulo porque 
ele disse ir a Corinto, mas não pode, 
2ª Cor. 1:12-24

A JUSTIFICAÇÃO DE PAULO
Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a 
minha alma, que para vos poupar não tenho até 
agora ido a Corinto; 2 Cor 1:23



O que passar disso é procedência maligna.

✓ Deus quer que sejamos verdadeiros e 

transparentes em todos os nossos 

relacionamentos. 

✓ Se não for assim, poderemos nos rebaixar, 

passando a divulgar rumores, fofocas e a ter 

segundas intenções, ou seja, daremos lugar a 

situações de procedência maligna.



III – HONESTIDADE 
COM NOSSAS 

PALAVRAS
A Palavra honestidade



Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. 

Do hebraico, temos o adjetivo yashar, “reto, honesto, correto, 

direito, plano, certo, justo”. 

Jó foi descrito como um homem honesto (Jó 1.8). 

Pequenas falhas consecutivas nos faz 
perder a credibilidade

Vale mais ter um bom nome do que 
muitas riquezas Provérbios 22:1

As riquezas a fama e o poder nada 
vale se não for honesto



2. É possível ser honesto com nossas 
palavras neste mundo?

Sim. É possível ser honesto e verdadeiro

O diabo é o pai da mentira João 8:44

Jesus é a verdade João 14:6



Dando testemunho.

Você é conhecido por ser uma pessoa de boa Palavra?

Quando alguém fala no seu nome, diz que você é uma 

pessoa verdadeira?

A mentira tem várias faces, 
mas a mentira só tem uma














