
 
Roteiro da semana: De 14 a 20 de novembro de 2022 

Série / Tema: 8º Mandamento – Não levante falso testemunho 
 

ENCONTRO – COMUNHÃO - Koinonya - 15 Minutos  
 Fraternidade: Acolhamos uns aos outros com alegria. Oração pelos alimentos e partilha. 

 

LOUVOR E ADORAÇÃO – Liturgia - 15 Minutos 
 Orar – Adoremos a presença do Senhor em nosso meio. 

Que sejamos honestos. 
 Salmo: Salmo 51, 6 | Salmo 119, 142 
 Música:  O Pai dai-me um puro coração. 

 

EDIFICAÇÃO – ENSINO – Catequese 
 Escritura: Ex 20, 16 | Provérbio 8, 7 | João 8, 44 

 

PARTILHA DO LIDER – 25 MINUTOS 
 O oitavo mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Essa proibição moral decorre 

da vocação do povo santo a ser testemunha de seu Deus, que é e quer a verdade. As ofensas à verdade 
exprimem, por palavras ou atos. 

Viver na verdade - O Antigo Testamento atesta: Deus é fonte de toda verdade. Sua Palavra é a verdade 
– Pv 8,7.  “Sua fidelidade (verdade) permanece em todas as gerações;” Uma vez que Deus é “veraz” (Rm 3,4), 
os membros de seu povo são chamados a viver na verdade (cf. Sl 119,30). 

Em Jesus Cristo, a verdade de Deus se manifestou plenamente. “Cheio de amor e de verdade” (cf Jo 
1,14), ele é a “luz do mundo” (cf Jo 8,12), é a verdade (cf Jo 14,6). Seguir Jesus é viver do “Espírito da verdade” 
(cf Jo 14,17) que conduz “à verdade plena” (cf Jo 16,13). Jesus ensina a seus discípulos o amor 
incondicional da verdade: “Que o ‘sim’ de vocês seja sim, e o ‘não’, não” (cf Mt 5,37). 

A verdade como retidão do agir e da palavra humana tem o nome de veracidade, sinceridade e franqueza.  
A verdade ou veracidade é a virtude que consiste em mostrar-se verdadeiro no agir e no falar, 

guardando-se da duplicidade, da simulação e da hipocrisia. 
A virtude da verdade devolve ao outro o que lhe é devido. A veracidade observa um justo meio 

entre o que deve ser expresso e o segredo que deve ser guardado; implica a honestidade e a descrição.  
Dar testemunho da verdade - Diante de Pilatos Cristo proclama que “veio ao mundo para dar 

testemunho da verdade” (cf Jo 18,37). O cristão não “se envergonha de dar testemunho do Senhor” (cf 
2Tm 1,8). O dever do cristão de tomar parte na vida da Igreja leva-os a agir como testemunha do Evangelho e 
das obrigações dele decorrentes. Esse testemunho é transmissão da fé em palavras e atos. O testemunho é um 
ato de justiça que estabelece ou dá a conhecer a verdade. Não tenhamos medo de testemunhar a Jesus, sem 
mentiras...  

Por exemplo: O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé; é um testemunho que vai 
até a morte. O mártir dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Enfrenta 
a morte num ato de fortaleza.“Deixai-me ser comida das feras. É Por elas que me será concedido chegar a 
Deus” (Santo Inácio de Antioquia). 

As ofensas à verdade - Os discípulos de Cristo “revestiram-se do homem novo, criado segundo Deus, 
na justiça e santidade da verdade” (cf Ef 4,24). Para serem: “Livres da mentira” (cf Ef 4,25), devem “rejeitar 
toda maldade, toda mentira, todas as formas de hipocrisia, de inveja e maledicência” (cf 1Pd 2,1). 

Falso testemunho e perjúrio. - O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude e palavra 
capazes de causar um prejuízo injusto. Torna-se culpado: 

- de juízo temerário admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. 
- de maledicência aquele que revela a pessoas que não sabem os defeitos e faltas de outros. 
- de calunia aquele que prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. 



“A mentira consiste em dizer o que é falso com a intenção de enganar”. O Senhor denuncia na 
mentira uma obra diabólica: “Vocês são filhos do Diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer... nele não 
existe verdade... pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras” (cf Jo 8,44). 

A gravidade da mentira se mede segundo a natureza da verdade que ela deforma, de acordo 
com as circunstâncias, as intenções daquele que a comete.  

Embora a mentira, em si, seja um pecado venial, torna-se mortal quando fere gravemente as virtudes 
da justiça e da caridade. Toda falta cometida contra a justiça e a verdade impõe o dever de reparação, 
mesmo que o seu autor tenha sido perdoado. 

O respeito a verdade - O direito à comunicação da verdade não é incondicional. O preceito evangélico 
do amor fraterno requer que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede.  

Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. (cf Eclo 27,16). 
Por exemplo: O sigilo do sacramento da Reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum 

pretexto. Os segredos profissionais – guardados, por exemplo, por políticos, militares, médicos, juristas – ou as 
confidências feitas sob sigilo. Ainda que não tenham sido confiadas sob sigilo, as informações privadas 
prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem uma razão grave e proporcionada. 

O uso dos meios de comunicação social - Na sociedade moderna, os meios de comunicação social 
exercem um papel primordial na informação, na promoção cultural e na formação. A informação dos meios de 
comunicação social está a serviço do bem comum. A sociedade tem direito a uma informação fundada sobre a 
verdade, a justiça e a solidariedade. 

Portanto: Fake News é antes de tudo, pecado contra a verdade. Assassinato de reputação, 
mentiras levianas que envolvem até mesmo a segurança e familiares de pessoas em questão. Cuidemos então 
de ter a certeza da verdade antes de compartilhar conteúdos duvidosos... 

 

PARTILHA GERAL E APLICAÇÃO PESSOAL 

1 – Qual minha relação com a verdade e com a mentira? 
 

CONCLUSÃO EM PARTILHA – “LEIA! PARA TODOS” 
Verdade, sinceridade e honestidade - Com as atitudes individuais – cada um fazendo sua parte, em busca 

de ser mais honesto a cada dia – criaremos um mundo melhor, verdadeiro e que faça sentido para nós mesmos. 
Estaremos também ajudando a preservar a fraternidade humana e finalmente deixando um legado para que as 
futuras gerações sejam muito mais honestas do que a nossa. Como nos disse Jesus: “A verdade vos libertará” 
(cf Joao 8, 32) 

 

EVANGELISMO – EVANGELIZAÇÃO – Martyria 
Nesta semana sejamos honestos e sinceros, promovendo a verdade em todos ambientes que 

estivermos. Converse com seu líder e faça o evangelismo do convite. Faça também ações e 
iniciativas de evangelismo levando mais pessoas ao Grupo Sit Mihi Lux em nome de sua célula e nos 
encontros promovidos pela Comunidade Fidelidade. Lembre-se: Nas casas e no templo...  Participem 
das missas. Convide! 

 

ENTREGA E INTERCESSÃO – Diakonia 
 Pelos visitantes (se tiver) da Célula e seu Oikós. Pelos anfitriões 

e casa que acolhe a célula. 
 Oremos pela Comunidade Fidelidade, pelo fundador e por todos 

os membros consagrados.  
 Oremos pelas Células de evangelização e seus líderes, 

auxiliares, membros. Pelos supervisores e coordenadores. 
 Oremos pelo Grupo de Oração para que todos os membros das células e alvos participem. 
 Oremos pela Santa Igreja, Papa, Bispos, Padres, diáconos e por todos os consagrados.  

 
ATENÇÃO LÍDERES - AVISOS 

 Grupo de Oração: SEXTAS FEIRAS às 19h30 no Grupo Sit Mihi Lux. Louvor – Adoração – Cura 
interior – Partilha – Atendimento de oração e psicológica. 

 Todas as quintas feiras as 19h30 plantão de Oração, Atendimento e Adoração na Capela. 
 Ajude a Comunidade adquirindo nossos materiais, salgados e pães! 

www.comunidadefidelidade.com 
A Comunidade Fidelidade precisa de sua ajuda 

Muito obrigado – Deus te abençoe 


