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Anatomia do Mal: Língua Mentirosa 
Série: O que agrada a Deus 

 
O que vem a ser MENTIRA? 

 Não há necessidade de se especular. Duas palavras diferentes... 

o Pv 6.17 = - Engano, embuste, engodo, fraude. 

o Pv 6.19 =   - Engano, embuste, engodo, mentira, falsidade, falácia, patranha. 

 Não há cor nessa abordagem – mentira branca – ou quem sabe, agora com essa onda ecológica, 

mentira verde. 

 Podemos ter toda justificativa e explicação para o uso de mentira, mas nada a justifica diante 

de Deus. 

o Casa de “alguém”, toca o telefone, ‘diz que não estou’!? 

o Entregar a carta e tirar a foto, impressões digitais, e a prova?  

o Solicitação de esboços de mensagem, para que? Para minha meditação pessoal. Logo vi 

minha série sendo pregada. 

 

Entendendo a mentira e seus processos. 

A origem da verdade. 

 Caráter de Deus é descrito – Is 55.16; Jo 18.37 a 38 

Introdução 

 Provérbios 6. 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... 

 

 Tiago nos fala sobre o poder da língua comparado, e com grande poder de destruição. 

3 Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o 
animal todo. 4 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. 5 
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 

 
o Como a língua pode destruir? 

 Agressividade – reduz, amedronta; 

 Murmuração – negativismo que promove incredulidade; 

 Fofoca – destacando-se aspectos negativos de outros; 

 Questão que é alvo do ódio e nojo é a mentira; 
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 Satanás é o criador da mentira 

o Desde o princípio não se apegou à verdade, consequentemente... 

o Pai da mentira – ‘criador’ da mentira. 

o Mentira começa com a indisposição com a verdade – Jo 8.44 

  

 No caso do homem é o mesmo – Rm 1.25 e 2Tm 4.3 

o O amor pela verdade é condição para quem quer conhecer a verdade, e falar a verdade, 

mas aquele que a rejeita, será naturalmente um enganador e mentiroso. 

o A verdade existe, mas na vida humana é fruto de uma escolha. 

 

Cumplicidade  

 Quando alguém faz sua escolha, estabelece um laço, seja com Deus, no caso da verdade; seja 

com Satanás, no caso da mentira. 

o Mentira tem em seu bojo algo pessoal: identificação com Satanás. 

o Faz sentido o ódio e nojo de Deus pela mentira, pois é mais do que uma falta de 

verdade, mas um caso de identificação injusta com Satanás, sendo culpados por suas 

escolhas. 2Ts 2.9 a 11 

 A mentira acaba levando o mentiroso a perder noção da verdade, e o incapacita a voltar-se 

para a verdade. Is 44.20 

 Neste mundo, é parte da sociedade a mentira e falar o que é adequado a uma circunstância, 

mas para Deus, e consequentemente para seu povo, essa linguagem deve ser descartada, ainda 

que pareça mais adequado e convincente uma mentira. 

o Imagine que sua esposa esteja alguns gramas acima do peso, e ela pergunta para você: 

‘Estou gorda?’. Você já tem experiência de casado suficiente para saber que isto é uma 

armadilha, e que se responder a verdade, está semi-morto. A resposta que parece mais 

adequada é: Lógico que não! 

o Mentira não cabe também aqui. Fernando, você não conhece minha esposa!!! Se eu 

falar a verdade, ela fica com um bico desse tamanho! Vai cair numa tristeza e dizer que 

não a amo! Vou ficar uns bons dias em total silêncio, e ainda vou ter que dormir no sofá! 

o Há esperança: Tem como sair dessa de forma criativa. Esposas, sugiro que não façam 

essa pergunta para o seu marido nestes dias, pois poderá ouvir uma resposta padrão 

que não vai gostar. Tem que resolver a quem quer agradar: esposa ou Deus? 

 

Que motivo se tem para mentir? 

 

 Impressionar ou dissimular - Passar uma imagem melhor do que a real.  

o Moisés colocou um véu para que o povo de Israel não percebesse que a glória estava 

indo embora. Manter uma imagem falsa perante outros. 
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o O que transmite de sua espiritualidade? A resposta não é ser autêntico e auto-

justificado: ‘Sou isso mesmo, e vocês são hipócritas’. A alternativa é em confissão 

humilde, pedir ajuda. ‘Sou isso mesmo, por favor, me ajude! 

 

 Safar-se de situação delicada ou levar vantagem - Mentira como solução da crise. 

o Abraão mentiu acerca de Sara, Sara mentiu a Deus dizendo que não tinha rido. 

o Esposa lhe pergunta: ‘Estou gorda?’ Jamais diga sim. Olha um chocolate para você! Que 

nota você dá para mim como esposa? Querida, não estou bem hoje, acho melhor 

conversarmos depois, pois do contrário posso descontar algumas coisas do trabalho em 

você. Se quer uma nota alta, vamos esperar para ver como será o final de semana. 

 

 Gerar otimismo – Passar mensagem que tranquilize ou comunique falsa esperança, seja ela 

sincera o não. 

o Promessas de campanha e mesmo pesquisas. 

o Nos dias de Jeremias acontecia muito isso: ‘Nunca antes na história desse pais...’Jr 8.8 e 

Jr 27.16 

 

 Destruir – Na boca de alguém que deseja ver o fim de outro. 

o Parece interessante que a mentira de Satanás está associada a homicídio. 

o Calúnias têm endereço certo. Quase nunca são casuais. 

 

Como se manifestam as mentiras? 

 

 Mudar a verdade – relatar os fatos de forma que se muda claramente a verdade, por uma 

opção de trocar a informação. 

o Foi você que fez isso? Não! 

o Aviso de sinistro ou ocorrência de trânsito em que muda os fatos. 

o Ensino falso 

 

 Aumentar ou diminuir – Maquiar a resposta conforme a conveniência. 

o Se impressiona mais, hiperbolizo; se me ajuda, dramatizo. 

o Se me ajuda, diminuo o tamanho do meu erro, ou ainda o problema que me limita na 

venda. 

 

 Dolo – Induzir a uma interpretação errada 

o Você sabe que está errado, mas dá um jeitinho de fazer sua esposa sentir-se culpada, e 

curte que a calou. 

o ‘Eu não falei isso’, mas no fundo sabe que deu a direção e o material para a pessoa. 

Venda de cavalo: ‘Se tivesse defeito, estava na cara” 
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o Aborda uma pessoa sobre seu erro, e ela parte para o ataque mudando de assunto e 

tentando sentir-se culpado 

 

 Calúnia – acusação falsa 

o Seja por causa de querer destruir, seja por causa de incapacidade de discernir a verdade: 

Projeção de sua experiência 

o Líderes em geral são vítimas disso, por casa de seus liderados ou mesmo por seus 

adversários. 

o Muito cuidado com o que ouve, principalmente quando não pode conferir. Compra de 

assinatura de revista pornográfica em nome de um pastor. 

 

 Hipocrisia e dissimulação – Representação de postura 

o Nada de errado quanto a teatro, pois todos sabem que é uma representação. 

o Sobrinha que ouvia um teatro pelo rádio, do encontro de Jesus com o leproso: ‘Como 

Jesus tocou nele se ele está no céu?’ 

o Pediram que eu assinasse e desse as impressões digitais e outro faria a prova. 

o Representar ou dissimular, Sl 62.4 

 

 Compulsão – Estilo de vida que mente a todo o momento. 

o Doente ou sem vergonha? Acho que um não exclui o outro. 

o Ele acredita nele, mas ninguém mais. 

 

 Estas coisas ocorrem em dois níveis: 

o A mentira em si, a que eu conto; 

o O espalhar em si a notícia; Pv 6.16 e 19 

 

Conclusão: O que vamos fazer? 

 Lembre-se que Deus odeia e detesta isso. Decore estes versos: 

Pv 12:19 O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas um momento. 

Ef 4:25 por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros 

uns dos outros.        

 

 Reconhecer a verdade mesmo que culpado. 

Pv 16.6Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa; e pelo temor do SENHOR os homem evitam o 

mal. 

Sl 51.6 que te comprazes na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria.  

        

o Se eu disser a verdade, meu marido me mata. Se mantiver a mentira, esta certamente a 

mata. 

o Confissão da mentira na vida pessoal. 1Jo 1.9 
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 Decidir seguir a orientação de Deus 

o Sem confiar na mentira e manipulação. 

o Sem confiar na articulação mentirosa (processo, discussão, etc); mas confiar em Deus. 

 

 Decidir não ouvir possíveis acusações que denigrem a imagem de outros sem que possa ser 

verificado. 

o Diante de acusação, em busca de evidências ou provas, a pessoa parte para o ataque. 

o Diante do questionamento, você percebe que tem mais de juízo do que de percepção.  

 

 

Perguntas de Aprofundamento 

 
1- Por que você acha que a mentira é bem aceita na sociedade? 

2- Por que essa pratica “repugnante” tem entrado nas Igrejas? 

3- Qual a opinião da sociedade sobre a mentira? Se tiver algum exemplo compartilhe. 

4- Qual é a opinião do Senhor sobre a mentira? 

5- Você tem algum exemplo negativo sobre a mentira? Você tem algum exemplo positivo 

quanto a verdade? Compartilhe com o grupo. 

6- Em um mundo pós-moderno, onde não há uma verdade absoluta. A mentira tem seu lugar 

de destaque. Como nós filhos de Deus poderemos fazer a diferença? Apresente exemplos 

práticos. 

7- Exemplos bíblicos de mentira e de verdade. Compartilhe com o Grupo. 

8- Algo de pratico que você precisa fazer em favor da verdade e contra a mentira? O que seria? 

 


