
A SANTIFICAÇÃO DA LÍNGUA  (12/05/19) 

QUEBRA-GELO 

Faça um elogio para a pessoa que está à sua direita 

EXALTAÇÃO 

• Com música: cantem canções de adoração a Deus 

• Sem música: leiam Efésios 5:1, 2. Que motivos este texto nos dá para adorarmos 

a Deus? Depois de vários falarem, peça para uma pessoa orar, adorando e 

agradecendo a Deus por estes motivos.  

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).  

• 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 Efésios 4:17-5:7. Sobre quais pecados da língua este texto fala?  

2. Leiam o v.25. Podemos mentir de diversas maneiras, por exemplo, exagerando ou 

diminuindo um acontecimento para nos beneficiar. Como o v.25 nos desafia? 

3. Qual a lição dos vv.26 e 27? Como damos lugar ao diabo quando falamos de 

cabeça quente? 

4. Leiam o v.29. Quais os critérios deste versículo para o nosso falar?  

5. Leiam de 4:3o-5:2. Que atitudes nossas entristecem o Espírito Santo? Qual a 

solução para os pecados do v.31? (a resposta está no v.32 e em 5:1, 2). 

6. Leiam 5:3-7. Como esse texto nos desafia no nosso falar? Por exemplo, contar 

piadas sujas? 

ORAÇÃO E VISÃO 

• Orem por oportunidades para compartilharmos o evangelho com os que ainda 

não conhecem a Cristo 

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

