
MALEDICÊNCIA: CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS E CURA  (14/04/19) 

QUEBRA-GELO 

Faça um elogio para uma pessoa que não está presente 

EXALTAÇÃO 

• Com música: cantem canções de adoração a Deus 

• Sem música: leiam Lucas 18:9-14. Que motivos este texto nos dá para adorarmos 

a Deus? Louvem a Deus por ele “exaltar os humildes” (v.14). 

INSTRUÇÕES PARA QUEM IRÁ CONDUZIR A EDIFICAÇÃO DO GRUPO 

• Separe pelo menos 30 minutos em um local sem interrupções para se preparar 

para o encontro da célula: ore para que Deus fale com você e com o grupo. 

• Se você não esteve na celebração, ouça toda a mensagem pelo site ou aplicativo  

(www.aliancacaxias.org.br) ou pelo Spotify (Mensagens Aliança Centro).  

• Faça anotações sobre o estudo: anote textos bíblicos e outras informações que 

você julgar importante lembrar no grupo (citações, frases do pregador, etc). Se 

você não fez anotações na celebração, ouça novamente o estudo e faça. 

• Use as perguntas abaixo como um guia. Lembre-se que sua função não é dar um 

novo estudo na célula mas ser um facilitador da discussão do grupo.  

1. Leiam Lucas 18:9-14. O tema principal deste texto não é maledicência, mas 

humildade. No entanto, usaremos o texto como ilustração: pensando no exemplo 

do fariseu, por que falamos mal de outras pessoas?  

2. Quais as consequências da maledicência na igreja? 

3. Por que a cura da maledicência depende de nossa compreensão correta do 

evangelho? O que é o evangelho e como ele nos transforma em pessoas que não 

falam mal de outros? 

4. Por que uma igreja que vence a maledicência se transforma em uma comunidade 

marcada pela autenticidade, humildade e aceitação uns dos outros? 

5. Compartilhe como este estudo desafiou você.  

ORAÇÃO E VISÃO 

• Orem para que tenhamos uma compreensão profunda do evangelho que nos 

leve a abandonar a maledicência 

• Orem para compartilharmos o evangelho com os que ainda não conhecem a 

Cristo 

http://www.aliancacaxias.org.br/

