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TEMA: AGINDO COM INTEGRIDADE 
Pr. Carlitos Paes 

Estudo Pequenos Grupos 
Novembro 2010 – 02 

 
 

QUEBRA GELO: Distribua papel e caneta a todos para que escrevam uma definição de “integridade”. Após as 
leituras, peça para alguns contarem uma experiência em que aprenderam a ser íntegros. 
 
LÍDER: O objetivo deste quebra gelo é verificar o conceito próprio de integridade e compartilhar definições e 
experiências. Definição de integridade: É o estado de uma coisa que tem todas as suas partes: a integridade de 
uma soma. Qualidade do que é inteiro, completo. Qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível.  
 

1. DISCIPULADO (35 minutos) 
 

A SUSTENTAÇÃO E DURABILIDADE DE UMA PESSOA ESTÃO NO SEU CARÁTER! 
 
"Toda violação da verdade não é apenas uma espécie de suicídio do mentiroso, é também uma punhalada na saúde 

da sociedade humana." Ralph Waldo Emerson 
 
 

 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 já 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. 

 
PERGUNTA: Você tem o costume de mentir, omitir, esconder, manipular ou inventar situações para manter sua 
aparência ou suprir as expectativas dos outros?  
 
Definição de CARÁTER: O lugar do "ser moral" de um indivíduo. A reação de uma pessoa sob pressão. A soma 
total de todas as qualidades e defeitos, exemplificado pelos pensamentos, valores, motivações, atitudes, 
sentimentos e ações. Algo que não podemos ver – vai além das aparências.  
 
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.  
 
TRÊS ÁREAS VITAIS PARA VOCÊ AVALIAR SUA INTEGRIDADE PESSOAL:  
1. VOCÊ PRECISA SER ÍNTEGRO COM VOCÊ MESMO. Como posso avaliar minha integridade pessoal?  
 
a. O que você PENSA - Pv. 4.23 “Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida”.  
b. O que você FALA - Pv. 4.24 “Afasta da tua boa as palavras perversas; e fique longe dos teus lábios a maldade”  
c. O que você OLHA - Pv. 4.25 “Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você.”  
d. Onde você ANDA - Pv. 4.26 “Veja bem por onde andas”  
e. O que você FAZ - Pv. 4.27b “...Afasta os seus pés da maldade.”  
 
PERGUNTA: Seus pensamentos, palavras, seu olhar, seus caminhos e atitudes: Hoje, você está recebendo um 
“10” do Senhor?! Se não, como você poderá melhorar nestas áreas?  

 

Pesquisa 
nos EUA 
revela: 
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2. VOCÊ PRECISA SER ÍNTEGRO COM PRÓXIMO. Como posso avaliar minha integridade com os outros?  
a. Fale sempre a VERDADE - Pv. 12.17 “A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta 
mentiras.”  
b. Fale a verdade em AMOR - Ef. 4.15 “Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a 
cabeça, Cristo.”  
c. Fale a verdade em amor com TATO - Pv. 15.23 “Dar resposta apropriada é motivo de alegria; e como é bom um 
conselho na hora certa!”  
 
DINÂMICA TEATRO: Líder, separe seu PG em 2 ou 3 grupos para que cada grupo possa demonstrar na prática os 
princípios aprendidos acima. A situação é de uma pessoa que foi flagrada mentindo e precisa ser confrontada. 
O 1º grupo deve encenar como dizer a verdade sem amor, o 2º grupo como dizer a verdade em amor e o 3º como 
dizer a verdade em amor e com tato (da maneira certa).  
 
3. VOCÊ PRECISA SER ÍNTEGRO COM DEUS. Como posso compreender e ser íntegro com Deus?  
a. A verdade está na Sua PALAVRA - João 8:31 “Disse Jesus aos judeus que haviam crido Nele:Se vocês 
permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos.”  
Você precisa ler, estudar, gostar e orientar-se pela Palavra de Deus. Não existe verdade deixando a Bíblia de lado!  
 
PERGUNTA: Qual é o grau de importância da Bíblia em seu dia-a-dia? Ela é a sua fonte de verdades e princípios? 
Por que temos dificuldades para ler a Palavra de Deus? O que podemos fazer para melhorar nossa leitura bíblica? 
Compartilhem.  
 
b. A verdade está no Seu FILHO - João. 8: 36. “Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres.”  
 
PERGUNTA: Quem é Jesus para você? Você tem o hábito de tirar suas dúvidas perguntando a Jesus? Existe 
alguma área em sua vida que Jesus ainda não o libertou? Por que vivemos presos se a liberdade em Jesus está à 
nossa disposição?  
 
c. A verdade está no Seu ESPÍRITO - Jo. 14: 16 – 17 “E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Conselheiro para 
estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o 
conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês.”  
 
PERGUNTA: Quem é o Espírito Santo para você? Você tem facilidade para reconhecer a voz do Espírito Santo em 
seu cotidiano? O Espírito Santo se alegra com suas atitudes ou Ele sempre está chamando sua atenção? Por que 
temos dificuldade de adorar o Espírito Santo? Compartilhem.  
 
 
CONCLUSÃO:  
A INTEGRIDADE É UM DOS SINAIS VITAIS DA MATURIDADE, SANTIDADE E DA INTIMIDADE COM DEUS!  
 
CONFISSÃO E QUEBRANTAMENTO: Líder conduza seu PG a um momento de confissão e quebrantamento. Leia 
os textos abaixo, ore e peça que sejam sinceros em avaliar todas as áreas que necessitam de confissão a Deus por 
falta de integridade.  
“Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado; um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não 

desprezarás.” Sl. 51.17 
“Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja 

corretamente a palavra da verdade.” II Tm. 2.15 
 



 

 

 

Leitura Bíblica Diária 
Agindo com Integridade 

Novembro - 2010 
 

Quarta – Efésios 4:1-17 
Quinta – Provérbios 4:1-17 
Sexta – Provérbios 4:18-27 
Sábado – João 8:25-36 
Domingo –  Provérbios 15:22-33 
Segunda – Salmo 7.8-17 
Terça – Provérbios 10 
 
“Eu prefiro agir certo e não 
receber agradecimentos, do 
que agir errado e não 
receber nenhuma punição”. 
(Marcus Cato) 
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