
	

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade 
de sugestões de “Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; 
www.google.com.br;www.youtube.com.br  Escolha um CD ou DVD, não se esqueça de fazer a letra 
da música escolhida em quantidade que dê   para distribuir para todos os membros da célula. Líder 
surpreenda os membros de sua célula trazendo os cânticos que eles mais gostam. Se você tiver 
outro auxiliar peça a ele para fazer. 

Capitulo 16 

• O fundamento da comunicação é a confiança. Jesus disse: “seja o seu sim, sim, e o seu não, não”. 
Mateus 5:37.  

• Uma das maiores fontes de dificuldades entre as pessoas, se não a maior, diz respeito a 
“COMUNICAÇÃO”. 

• Não há confiança profunda, se não houver comunicação profunda. Pouca confiança gera pouca 
comunicação. 

• Os especialistas em comunicação dizem que  as palavras que falamos às pessoas podem produzir 
seis tipos de mensagens: 

• 1. O que você quer dizer. 
• 2. O que você diz de fato. 
• 3. O que a outra pessoa ouve. 
• 4. O que a outra pessoa pensa que ouve. 
• 5. O que a outra pessoa diz sobre o que você disse. 
• 6. O que você pensa que a outra pessoa disse sobre o que você disse. 
• Quando misturamos um pouco de desonestidade e mentiras, a comunicação será uma bagunça total. 
• Jesus nos desafia a sinceridade, dizendo “Sim, sim” e “não, não”. 
• O que pode desgastar a confiança? 

 
1. Mentiras desgastam a confiança. 
• Mentiras são sempre contadas na ausência da confiança. 
• A Bíblia nos desafia a falar a verdade cada um com o seu próximo. 
• “Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns 

dos outros”. Efésios 4:25. 
 

2. Elogio insincero e bajulação desgastam a confiança. 
• O elogio insincero é só mais uma maneira concreta que tem o propósito de aumentar sua reputação 

aos olhos de outra pessoa. 
• A bajulação leva a pessoa a acreditar em alguma coisa acerca de si mesma que não é verdade. 
• Prov. 26:28  A língua falsa odeia aqueles a quem ela tenha ferido; e a boca lisonjeira opera a ruína. 
• William Penn escreveu: “Evite os bajuladores, pois eles são ladrões disfarçados”. 

 
3. Promessas não cumpridas desgastam a confiança. 
• Um dos maiores inimigos na construção da confiança são as promessas não cumpridas. 
• É fácil demais usar Deus como desculpa para violar uma promessa não cumprida. 

 

O fundamento é a confiança 

Campanha	40	dias	de	amor		

De	17	a	22	de	setembro	



 
4. O silencio desgasta a confiança. 

 
• O silencio é mais uma forma pela qual podemos desgastar a confiança.  
• É impossível ter comunicação de alto nível sem confiança de alto nível, e isto exige diálogo. 
• Ao reconstruir a confiança, não esqueça desta simples verdade da Bíblia: “Palavras amáveis são 

um ótimo remédio”. Prov. 15:4 CEV. 
• Uma língua suave é árvore de vida; mas a língua perversa quebranta o espírito. Prov 15:4   

 
Conclusão: 

• Pense na confiança que será construída ou reconstruída nos relacionamentos se aprendermos a 
usar melhor essas duas palavras: Sim e não. 

• As aplicações são quase infinitas: 
• 1. Sim, eu amo você. 
• 2. Não, eu não estava prestando atenção. 
• 3. Sim, eu respeito você. 
• 4. Não, eu nunca imaginei quanto eu o machucaria. 
• 5. Sim, vou cumprir a minha promessa de levar você ao parque. 
• 6. Não, o fato de você ter acesso de raiva não vai fazer com que eu ceda. (Você pode aplicar esta a 

uma pessoa de 5 a 50 anos). 
• 7. Sim, para mim é um prazer estar com você. 
• 8. Não, não posso aceitar o que você está fazendo. 
• 9. Sim, vou passar tudo isso com você. 

 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS 

Líder, certifique-se de que todas as pessoas de sua célula estão sendo discipuladas.  

Deixe os visitantes bem à vontade  Distribua tarefas a todos os membros . Cada pessoa é muito 
importante e necessária. 

Bom Estudo! 
 

 

	


