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Mensagem 12
Atos 5.1-11
Fernando Leite
06 – 01 – 2008 



1 Um homem chamado 
Ananias, juntamente com 

sua esposa Safira, 
também vendeu uma 

propriedade. 



2 Ele reteve parte do 
dinheiro para si, sabendo 
disso também sua mulher; 

e o restante levou e 
colocou aos pés dos 

apóstolos. 



3 Então perguntou Pedro: 
“Ananias, como Satanás encheu 

seu coração, a ponto de você 
mentir ao Espírito Santo e 

guardar para si uma parte do 
dinheiro que recebeu pela 

propriedade? 



4 Ela não lhe pertencia? E, 
depois de vendida, o dinheiro 
não estava em seu poder? O 

que o levou a pensar em fazer 
tal coisa? Você não mentiu aos 

homens, mas sim a Deus”. 
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Apropriação indébita



2 Ele reteve parte do 
dinheiro para si, sabendo 
disso também sua mulher; 

e o restante levou e 
colocou aos pés dos 

apóstolos. 



não furtem; pelo contrário, 
dêem prova de toda a 

fidelidade, a fim de ornarem, 
em todas as coisas, a 

doutrina de Deus, nosso 
Salvador.         Tt 2.11
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Hipocrisia



2 Ele reteve parte do 
dinheiro para si, sabendo 
disso também sua mulher; 

e o restante levou e 
colocou aos pés dos 

apóstolos. 



3 Então perguntou Pedro: 
“Ananias, como Satanás encheu 

seu coração, a ponto de você 
mentir ao Espírito Santo e 

guardar para si uma parte do 
dinheiro que recebeu pela 

propriedade? 
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Cumplicidade



2 Ele reteve parte do 
dinheiro para si, sabendo 

disso também sua 
mulher; e o restante levou 

e colocou aos pés dos 
apóstolos. 



7 Cerca de três horas 
mais tarde, entrou sua 
esposa, sem saber o 
que havia acontecido



A – Jerusalém Shopping

B – Cabelereiro MS

C – Clínica de Cirurgia 
Plástica Vale de Cedrom

D – Todas as anteriores

E – NDA



8 Pedro lhe perguntou: 
“Diga-me, foi esse o preço 

que vocês conseguiram 
pela propriedade?”

Respondeu ela: “Sim, foi 
esse mesmo”. 



9 Pedro lhe disse: “Por que 
vocês entraram em acordo 

para tentar o Espírito do 
Senhor? Veja! Estão à porta os 

pés dos que sepultaram seu 
marido, e eles a levarão 

também”. 
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Verdades sobre o pecado



3 Então perguntou Pedro: 
“Ananias, como Satanás 

encheu seu coração, a ponto 
de você mentir ao Espírito Santo 
e guardar para si uma parte do 

dinheiro que recebeu pela 
propriedade? 



3 Então perguntou Pedro: 
“Ananias, como Satanás encheu 
seu coração, a ponto de você 

mentir ao Espírito Santo e 
guardar para si uma parte do 

dinheiro que recebeu pela 
propriedade? 



5 Ouvindo isto, Ananias 
caiu e morreu. Grande 
temor apoderou-se de 
todos os que ouviram o 
que tinha acontecido. 



6 Então os moços 
vieram, envolveram seu 
corpo, carregaram-no 

para fora e o 
sepultaram. 



9 Pedro lhe disse: “Por que 
vocês entraram em acordo para 

tentar o Espírito do Senhor? 
Veja! Estão à porta os pés dos 
que sepultaram seu marido, e 

eles a levarão também”. 



10 Naquele mesmo instante, ela 
caiu aos pés dele e morreu. 
Então os moços entraram e, 

encontrando-a morta, levaram-
na e a sepultaram ao lado de 

seu marido. 



11 E grande temor 
apoderou-se de toda a 

igreja e de todos os que 
ouviram falar desses 

acontecimentos. 


