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ANATOMIA DO MAL: LÍNGUA MENTIROSA 

Mensagem 12 de 16 

Data: 05/12/2010 

Introdução 

16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 

que ele detesta: 17 olhos 
altivos, língua mentirosa, 

mãos que derramam 
sangue inocente,    

 Pv 6 

18 coração que traça planos 
perversos, pés que se 

apressam para fazer o mal, 
19 a testemunha falsa que 
espalha mentiras e aquele 

que provoca discórdia entre 
irmãos.   

 Pv 6 

Há seis coisas que 
o SENHOR odeia, 
sete coisas que 
ele detesta:    

 Pv 6.16(NVI) 

Seis coisas o 
SENHOR aborrece, 

e a sétima a sua 
alma abomina: 

 Pv 6.16(RA) 
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16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 
que ele detesta: 17 ...(2ª) 
língua mentirosa... 19 a 

(6ª) testemunha falsa que 
espalha mentiras... 

 Pv 6 

Quando colocamos 
freios na boca dos 

cavalos para que eles 
nos obedeçam, 

podemos controlar o 
animal todo.  

 Tg 3.3 

Tomem também como 
exemplo os navios; embora 

sejam tão grandes e 
impelidos por fortes ventos, 
são dirigidos por um leme 

muito pequeno, conforme a 
vontade do piloto.  

 Tg 3.4 

Semelhantemente, a língua 
é um pequeno órgão do 

corpo, mas se vangloria de 
grandes coisas. Vejam como 

um grande bosque é 
incendiado por uma 

pequena fagulha.  
 Tg 3.5 

O que vem a ser MENTIRA Entendendo a mentira e seus 
processos 
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A origem da verdade 

Quem pedir bênção para si na 
terra, que o faça pelo Deus da 
verdade; quem fizer juramento 
na terra, que o faça pelo Deus 

da verdade. Porquanto as 
aflições passadas serão 

esquecidas e estarão ocultas 
aos meus olhos.   Is 65.16 

“Então, você é rei!”, disse 
Pilatos. Jesus respondeu: “Tu 
dizes que sou rei. De fato, por 
esta razão nasci e por isso vim 
ao mundo: para testemunhar 
da verdade. Todos os que são 

da verdade me ouvem”.  

 Jo 18.37 

“Que é a verdade?”, 
perguntou Pilatos. Tendo 

dito isso, ele saiu 
novamente para onde 

estavam os judeus e disse: 
“Não acho nele motivo 

algum de acusação.  
 Jo 18.38 

“Vocês pertencem ao pai de 
vocês, o diabo, e querem realizar 
o desejo dele. Ele foi homicida 

desde o princípio e não se 
apegou à verdade, pois não há 
verdade nele. Quando mente, 

fala a sua própria língua, pois é 
mentiroso e pai da mentira.  

 Jo 8.44 

Trocaram a verdade de 
Deus pela mentira, e 

adoraram e serviram a 
coisas criadas, em lugar 

do Criador, que é bendito 
para sempre. Amém.    

 Rm 1.25 
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Pois virá o tempo em que 
não suportarão a sã 

doutrina; pelo contrário, 
sentindo coceira nos ouvidos, 

segundo os seus próprios 
desejos juntarão mestres 

para si mesmos.  

 2Tm 4.3 

Eles se recusarão 
a dar ouvidos à 

verdade, 
voltando-se para 

os mitos.   2Tm 4.4 

Cumplicidade  

A vinda desse iníquo é 
segundo a ação de 
Satanás, com todo 

poder, sinais e 
maravilhas 

enganadoras,  
 2Ts 2.9 

e com todo engano de 
injustiça para os que 

estão perecendo, 
porquanto rejeitaram o 

amor à verdade para 
serem salvos.  

 2Ts 2.10 

Por esta razão Deus 
lhes envia um 

poder sedutor, a 
fim de que creiam 

na mentira,    
 2Ts 2.11 
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Ele se alimenta de cinzas, 
um coração iludido o 

desvia; ele é incapaz de 
salvar a si mesmo ou de 

dizer: "Esta coisa na 
minha mão direita não é 

uma mentira?"     Is 44.20 Que motivo se tem para mentir?  

"Como vocês podem 
dizer: ‘Somos sábios, pois 
temos a lei do SENHOR’, 

quando na verdade a 
pena mentirosa dos 

escribas a transformou 
em mentira?        Jr 8.8 

Então eu disse aos sacerdotes e 
a todo este povo: Assim diz o 
SENHOR: "Não ouçam os seus 

profetas que dizem que em 
breve os utensílios do templo 
do SENHOR serão trazidos de 
volta da Babilônia. Eles estão 

profetizando mentiras".  
 Jr 27.16 

Como se manifestam as 
mentiras? 

Todo o propósito deles é 
derrubá-lo de sua posição 
elevada; eles se deliciam 

com mentiras. Com a 
boca abençoam, mas no 

íntimo amaldiçoam.  

 Sl 62.4 
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16 Há seis coisas que o 
SENHOR odeia, sete coisas 
que ele detesta: 17... língua 

mentirosa, mãos que 
derramam sangue inocente, 

19 a testemunha falsa que 
espalha mentiras...  Pv 6 

Conclusão: O que vamos 
fazer? 

O lábio veraz 
permanece para 

sempre, mas a língua 
mentirosa, apenas 
um momento.    

 Pv 12.19 

por isso, deixando a 
mentira, fale cada um a 

verdade com o seu 
próximo, porque somos 

membros uns dos 
outros.    

 Ef 4.25 

Pela misericórdia e 
pela verdade, se 

expia a culpa; e pelo 
temor do SENHOR 

os homens     

 Pv 16.6 

que te comprazes na 
verdade no íntimo e 

no recôndito me 
fazes conhecer a 

sabedoria.    

 Sl 51.6 


