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Texto Base: Tito 2
• Tito foi um jovem que aprendeu rapidamente a palavra de Deus e ele se tornou um líder, um
mestre.
#01 – Fale apenas sobre o que diz a sã doutrina
•
•
•
•
•

A palavra de Deus é a nossa cartilha!
Quando você aceita Jesus, você se submeter à palavra de Deus.
Pare de inventar moda, ditos, filosofias vãs! Diga o que está escrito na palavra.
Ensine o seu filho desde criança!
Engrosse a sua casca, saiba aceitar conselhos e puxões de orelha!

O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um.
Colossenses 4:6
Não haja obscenidade nem conversas tolas nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao
invés disso, ação de graças.
Efésios 5:4
• Páre de falar coisas erradas, fúteis, que não levam a nada.
• Ações de graças é o falar, é a interção que fazemos com Deus, é uma comunicação entre
homem e Deus.
• Não seja uma pedra de tropeço na vida dos seus irmãos
"Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o
seu nome em vão.
Êxodo 20:7
• Tenha cuidado com expressões xulas, de qualquer jeito, que envolvam o nome de Deus
• Devemos prezar pelo nome de Deus
Quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando.
Provérbios 13:3

• Em tudo nessa vida a nossa boca deve ser um instrument para o Senhor, para multiplicar o
reino de Deus.
• Quanto mais nós falamos, mais nós pecamos.
O seu pecado motiva a sua boca; você adota a linguagem dos astutos.
Jó 15:5
• Guarde a sua boca
#02 – Não exite em ensinar os mais velhos
• Ensine-os, de forma respeitosa, com amor e paciência, mas não exite em chamar a sua atenção.
• Alguns irmãos mais maduros precisam voltar a falar coisas mais sábeis.
• Os irmãos mais maduros não podem cairn a mentira de que não servem mais pra nada, que
não pode mais server a Deus.
• NÃO ESTACIONE!
• A obra de Deus precisa da sua ciência, da sua maturidade.
• Saia da sua mesmice semanal, de só trabalhar e descansar, venha trabalhar para o Senhor, seja
em qualquer ministério.
• O Senhor tudo vê, ele anota tudo e tudo será revelado.
Fala com sabedoria e ensina com amor.
Provérbios 31:26
•
•
•
•
•

A palavra de Deus pede pra que você não estacione!
Mateus 2:1-5
Jesus ensinava diariamente, ele falava com sabedoria, ele não falava sobre o seu reino.
Não perca tempo falando sobre pessoas, fale do reino de Deus, o qual você pertence.
Seja uma benção como Jesus tem sido para as nossas vidas

#03 – Exorte as mulheres caluniadoras
•
•
•
•
•

Exorte as mulheres que levantam mal testemunho e não dê ouvidos à elas.
Não tenha medo de perder uma amiga, exorte, importa mais obedecer a Deus, ser amigo dEle.
Se você que uma amizade fica falando mal dos outros, corte!
Falar mal do seu irmão, líderes, familiares é falar mal de Jesus.
Pare e pense, o que você já ganhou por falar mal dos outros?

Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra
a Lei e a julga. Quando você julga a Lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz.
Tiago 4:11

•
•
•
•
•
•
•

Calúnia é até um ato criminoso entre os homens.
Se alguém falar mal de você, lance isso para Jesus cuidar!
Não ligue se falam mal de você.
A calúnia é uma mentira usada pra ofender outras pessoas.
O Espírito Santo nos avisa, nos sinaliza quando o mal, o pecado está perto.
Corte a fofoca, não queira saber o que o fofoqueiro quer falar.
A nossa carne gosta de falar mal dos outros, fofocar.
As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos; descem saborosos até o íntimo.
Provérbios 26:22

• É uma afronta para Deus quando você levanta falso testemunho.
• Deus não suporte o caluniador.
Há seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta:
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente,
coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal,
a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos.
Provérbios 6:16-19
Mas eu lhes digo: Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem,
Mateus 5:44
• Ore por seus inimigos, mesmo aqueles que falam de você!

