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INTEGRIDADE AULA 1 e 2

DEFINIÇÃO DE INTEGRIDADE
Segundo o dicionário, integridade é “inteireza, retidão, inocência, imparcialidade”. Nas palavras de Jaime
Kemp: “Qualidade de ser autêntico, transparente, sincero”. É isso! É sinceridade. É ser “sine cera”.

Charles wallis conta: “Quando os artesãos do mármore, na antiga Roma, faziam, acidentalmente, talhos
muito profundos em certas partes das estátuas que estavam esculpindo, procuravam, manhosamente,
esconder tais falhas, enchendo os buracos resultantes com pedaços de cera da mesma cor, mascarando
assim os defeitos ocasionados pela má execução de suas peças, que eram, no entanto, vendidas como
perfeitas. Outros escultores, todavia, desejando vender as suas obras com honestidade, anunciavam no
pedestal das mesmas que elas eram “sine cera” (sem cera). De tal prática derivou-se a palavra ‘sincera’.

- Ser íntegro é ser a mesma pessoa em qualquer circunstância, com qualquer pessoa, em todo o tempo.

GRANDES EXEMPLOS BÍBLICOS: Jó (Jó 1.1; 27.4-6) e Daniel (6.4).

1. Deus prefere que sejamos ______________ a que sejamos _____________________.
Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios.  (Pv 21:3)

Liste atitudes que você considera que demonstram integridade, mas não são religiosas. E também atitudes
religiosas que posso fazer sem ser totalmente íntegro.

ATITUDES DE INTEGRIDADE ATITUDES RELIGIOSAS

2. A integridade permite que eu viva em _________________. Quem anda com integridade
anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. (Pv 10:9)

Escreva uma situação em que você faltou com a integridade, honestidade ou não fez o que é certo, e aquele
segredo tirou a sua paz? ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

3. A integridade gera ______________________.
Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos
olhos dos homens" (2 Cor. 8.21)
- O menino mentiroso e o urso

AS TRÊS PRINCIPAIS ÁREAS DE INTEGRIDADE
1. Nos ___________________ (Fp 4.8)
2. Nas __________________ (Mt 5.37)
3. Nas _________________ (Lc 16. 10-11)

Responda com muita sinceridade: Em uma escala de 0 a 10, qual a nota que você dá pra você, neste
momento da sua vida, em relação à INTEGRIDADE?...................

Coloque no parêntesis, uma nota de 0 a 10, conforme sua honestidade nestas áreas de sua vida:



(    ) Na igreja (pense nas atividades como, meditação, anotação de mensagem, etc...)
(    ) Na escola  (pense nas colas)
(    ) Com os amigos (pense nas mentiras que você conta)
(    ) Com sua família. (pense no relacionamento com seus pais e no que eles realmente sabem sobre você)
Você foi honesto com suas notas? Onde você está precisando melhorar?..........................................................

...............................................................................................................................................................................

Escreva todas as bênçãos para os que andam em integridade (justiça, retidão, honestidade, são sinônimos
de integridade)

Passagem Benção Passage
m

Benção

Prov. 2.21 Prov. 20.7

Prov. 10.2 Salmos
24.3-5

Prov. 10.9 Salmos
37.6

Prov. 11.5 Salmos
37.37

Prov. 11.6 Salmos
84.11

Prov. 11.8 Salmos
106.3

Prov. 11.18 Salmos
112.4

Prov. 16.17 Salmos
140.13

Prov. 16.31 Deus é
fiel!

Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (4,0) + PROVA (4,0) – TOTAL: 10,0


