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O TEMA DAS FESTAS 
#2 - Conhecerei a verdade.  
        Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 

A Festa é o encontro da Célula com o propósito evangelístico.  
Não pode faltar: visitantes e o lanche. 
Os discípulos passam um mês planejando, orando por alguns amigos e familiares, vizinhos ou 
colegas de trabalho/escola. 
 

Marcos 16:15 
E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. 

 
Quem realmente segue a Jesus, obedece, prioriza o que Ele ordenou. 
 

 
CONHECEREI A VERDADE 
Jesus disse: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.  
Eu e você reconhecemos a importância da verdade e de vivermos libertos de qualquer amarra, 
portanto, declaramos: “Conhecerei a verdade”. 
 
A verdade é uma pessoa. 
Jesus disse: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida...” Ele é a verdade. Ele é a Palavra. Ele também 
declarou que tudo vai passar, somente sua palavra não passará. Lucas 21:33 
 
A verdade também pode ser identificada nos elementos do dia a dia.  
Se aprendemos as verdades da biologia, entendemos melhor muitas coisas. Se aprendemos as 
verdades da engenharia, podemos construir certo ou contratar profissionais adequados. Se 
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desenvolvemos o conhecimento da verdade em qualquer área das atividades humanas, podemos 
exercer uma profissão e obter recursos. A verdade liberta, prospera.  
 
A verdade nos relacionamentos também atua de uma forma sólida, segura.  
A luz que vem quando trazemos a verdade, cura, liberta, transforma, constrói. 
 
Como você tem lidado com a verdade? 
Como você tem se relacionado com a pessoa de Jesus, a verdade? 
 
Ouçam o testemunho de alguns no encontro da Célula. 
 
ELE É O MESMO ONTEM, HOJE E ETERNAMENTE 
Jesus declara que é a verdade e que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Podemos concluir que a 
verdade não muda. As coisas e as pessoas, as circunstâncias e estações podem variar, mas a 
verdade prevalece. Isso nos dá segurança. 
Alguém disse: “o sábio é previsível”. Claro, você sabe, por conhecer os valores e princípios que 
guiam a vida de um sábio, como ele vai agir, reagir, atuar em inúmeras circunstâncias. 
Quando a verdade prevalece, ela é a mesma, sempre. Com a verdade você se encontra em 
condições de segurança e solidez, pois pode prever como as coisas caminharão, fundamentadas 
em valores e princípios imutáveis; verdades. 
 
Sua vida é inconstante? 
Jesus nos guia por um caminho reto, sólido e promissor. 
 
Você tem problemas com a mentira? 
Lembre-se de que o maligno é o pai da mentira.  
Quem opera usando a mentira, se compromete e tem dívidas como o maligno. 
 
O inconstante não chegará a lugar algum. Portanto, somos desafiados a viver na luz, trazer a 
verdade à tona, custe o que custar, e desenvolver trilhas da vida que sejam sólidas, coerentes, 
ontem, hoje e sempre. 
 
Isso só Jesus pode nos levar a viver. 
Somente a presença e o governo do Reino de Cristo pode dar a luz, segurança e vitórias! 
 
Quem ainda não experimentou entregar a vida completamente ao governo de Jesus, essa é a 
oportunidade.  
(Vejam quem compreendeu o Evangelho pregado e deseja entregar a vida a Cristo.) 
 
Quem já nasceu de novo (sabe disso e é guiado pelo Espírito Santo), pode reavaliar a vida nas 
questões da constância, da perseverança como discípulo, seguindo a Cristo e nos fundamentos 
da verdade. 
 

João 14:6 
Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida; ninguém vem ao 
Pai senão por mim. 
 
Hebreus 13:8 
Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. 
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João 3:3 
A isto, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que, se alguém não 
nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 
 
João 3:7-8 
Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo.  
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes donde vem, nem para 
onde vai; assim é todo o que é nascido do Espírito. 
 
1 João 1:7 
Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com 
os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 
 
2 Timóteo 2:24-26 
Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser 
brando para com todos, apto para instruir, paciente,  
disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes 
conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade,  
mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo 
sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 
 
 
 
 

 

 
Vejam quem já nasceu de novo, mas precisa de oração por alguma questão que envolve a 
verdade, a constância, perseverança, luz, comunhão uns com os outros... 
 
Quem estiver entregando a vida ao governo de Jesus Cristo já pode ser conduzido para o 
discipulado um a um. 

 
 


