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SEJAM BEM VINDOS



OBJETIVOS

v Renovar nosso compromisso para uma caminhada
íntegra e santa com o nosso Senhor Jesus Cristo.



O que é integridade para você?



O que é uma pessoa íntegra?



INTEGRIDADE
v Definição:

substantivo feminino
1. estado ou característica daquilo que está inteiro, que não
sofreu qualquer diminuição; plenitude, inteireza. "a i. do
território nacional”

2. característica ou estado daquilo que se apresenta ileso,
intato, que não foi atingido ou agredido. "a i. física”. Google



INTEGRIDADE
v Definição:

(Latim: integritate) = qualidade ou estado do que é
íntegro ou completo. Em sentido figurado é sinônimo
de honestidade, retidão, imparcialidade. Alguém
incorruptível.



INTEGRIDADE

v Definição:

fazer completo; visão integral; sem divisões, sem dois
sentidos, sem duas lealdades, sem segundas intenções.

Para o Cristão:



CORAÇÃO COMPLETO X DUPLO

v AMAZIAS: 2 Cr. 25: 2

v DAVI: I Reis 9: 4 

vQuais as bençãos da integridade?



INFERÊNCIAS BÍBLICAS DE INTEGRIDADE

v Jó 2: 3 – Jó: singularidade de propósito

v Mat. 22: 16 – Jesus: transparência de vida. Até os
inimigos o reconheciam como íntegro. A verdade.

v João 1: 47 – Natanael : Jesus comentou sobre esse
jovem, ”em quem não há dolo.”

v Salmos 7: 8. O que Jesus falaria de nós?



A INTEGRIDADE É UM DOS SINAIS VITAIS DA 
MATURIDADE, SANTIDADE E DA INTIMIDADE COM 

DEUS! 

 "Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, 

à medida da estatura da plenitude de Cristo”. 

 Efésios 4.13. 
 



CONCEITOS BÍBLICOS ESSENCIAIS
v VALORES ABSOLUTOS:                                              
Certo X Errado.                                                             
Êxodo 20: 1-17;                                                    
Mateus 22: 36-39.

v CONHECIMENTO VERDADEIRO:                       
Verdade X Mentira.                                                      
João 14: 6, 17; 17: 17;                                          
1 João 2: 21.



VERDADE

v Como é tratada a questão da verdade em nossa
sociedade?



PESQUISA AMERICANA

•20% das pessoas afirmaram que ganhar mais dinheiro é motivo justificável 
para mentir.

•25% disseram que podem mentir apenas para ter boa aparência.
30% disseram que mentiram no preenchimento do formulário de emprego.
46% conheciam um amigo que já́ enganou a esposa. 
51% disseram que as pessoas não são hoje mais honestas do que há dez 
anos.

•60% disseram que pode mentir para se livrar de uma situação de 
embaraço



VERDADE
v Conceito pós-modernista e plurarista: relativismo (tudo
depende…); o politicamente correto. A mentira é aceitável e
considerada um mecanismo necessário à vida em sociedade.

Exemplos: fake news; revistas Veja, Super Interessante,
Galileu…



A VERDADE NA SOCIEDADE ATUAL

vAusência de absolutos.

vContraste: Isaías 5: 18-20.



A VERDADE NA SOCIEDADE ATUAL

vRelativismo: ”Minha verdade não é a sua verdade.”

vObserve: João 18: 38 (Pilatos)



A VERDADE NA SOCIEDADE ATUAL

vCasuísmo cristão: ”Meus objetivos é que importam”.

vContraste: Jeremias 7: 24



A VERDADE NA SOCIEDADE ATUAL

vTroca da verdade de Deus pela mentira de adoração à
criatura.



Numa tarde ensolarada, decidiu levar seus filhos ao circo. Ao chegar à
bilheteria, pergunta: - Olá, quanto custa a entrada? O vendedor
responde: - R$ 30,00 para adultos, e R$ 20,00 para crianças de 7 a 14
anos. Crianças até 6 anos não pagam. Quantos anos eles têm? E o pai
responde: _- O menor tem 3 anos e o maior 7 anos. Com um sorriso, o
rapaz da bilheteria diz: _- Se o Sr. tivesse falado que o mais velho tinha
6 anos, eu não perceberia, e você economizaria R$ 20,00. E o pai
responde: _- É verdade, pode ser que você não percebesse, mas meus
filhos saberiam que eu menti para obter uma vantagem e jamais se
lembrariam desta tarde como uma tarde especial. E finaliza: _- A
verdade não tem preço. Hoje deixo de economizar $20,00 que não me
pertenceriam por direito, mas ganho a certeza de que meus filhos
saberão a importância de sempre dizer a verdade! O atendente
permaneceu mudo… Também ele teria uma tarde especial para se
lembrar.



Essa história ilustra uma cena em que os filhos presenciam uma
atitude íntegra do pai.

A história nos permite perceber que:
- Nada deve substituir a verdade. - Educar é dar o exemplo.

.- Jamais devemos fazer pequenas concessões à mentira, o preço é
alto demais.
- As palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
O exemplo é tudo.



A VERDADE PARA
O  CRISTÃO

•procede das Escrituras;

•contrasta com a visão filosófica do mundo;

•é recebida de revelações objetivas, não especulativas.



A VERDADE PARA O CRISTÃO

v VERDADE VERDADEIRA.

•Jesus sempre dizia: ”Em verdade, em verdade vos digo”
ou ”Eu lhes asseguro”;

•Verifique em João 1:51/ 3: 3, 5, 11/ 5:19, 24, 25/ 6:
26, 32, 47, 53/ 8: 34, 51, 58/ 10: 1, 7/ 12: 24/ 13: 16,
20, 21, 38/ 14: 12/ 16: 20, 23/ 21: 18.

• Quantas vezes?



A VERDADE PARA
O  CRISTÃO

v VERDADE VERDADEIRA.

•Não possuímos conhecimento exaustivo, mas possuímos
conhecimento verdadeiro.

•Verifique: Efésios 3: 18-19.



PARA O CRISTÃO TODA VERDADE É VERDADE DE DEUS

POR EVIDÊNCIA Salmo 19: 1. POR CONTRASTE João 8: 44 



PARA O CRISTÃO TODA VERDADE É VERDADE DE DEUS

POR PROPRIEDADE               Romanos 1: 25 



INTEGRIDADE DEMANDA 
VERACIDADE:

De palavra:

Mateus 5: 37; 
(integridade pessoal)



INTEGRIDADE DEMANDA 
VERACIDADE:

De vida:

Mateus 5: 16; Lucas 2:
52; Atos 24: 16; Romanos
12: 17; 2 Coríntios 4: 2 e
8: 2. (Com o próximo)



INTEGRIDADE DEMANDA 
VERACIDADE:

De diretriz (conversão) no 
caminhar cristão:

Efésios 4: 25. (com Deus)



v Que outros exemplos de pessoas íntegras há na Bíblia?



DANIEL

Exemplo de integridade: vida e carreira.

(Dan. 1-6)



TAREFA: LEIA DANIEL 1 A 6

Onde começava a integridade dele? 

Quais as evidências de sua integridade na área profissional?

Até que ponto Daniel estava disposto a manter sua
integridade?

Quem percebeu a integridade de Daniel?

Cite a referência bíblica



DANIEL

Onde começava a integridade dele?

Integridade na intimidade:  Daniel 6: 10.



DANIEL

Quais as evidências de sua integridade na área
profissional?

Integridade profissional: Daniel 6: 3, 5, 10-12.



DANIEL

Até que ponto Daniel estava disposto a manter sua
integridade?

Integridade a qualquer custo: Daniel 6: 5, 10.



DANIEL

Quem percebeu a integridade de Daniel?

Integridade testemunhada: Daniel 5: 11-12 e 6: 4, 23-
24.



RESUMINDO

INTEGRIDADE

CARACTERÍSTICAS

VERDADE

CARACTERÍSTICAS

EXEMPLOS



TAREFA

Reler todas as referências e fazer autoanálise. 

Meditar nos seguintes salmos que fazem referência à integridade
de Davi:

Salmo 15;

Salmo 24: 1-6;

Salmo  78: 70-72; 

Salmo 101


