
 
 

Segunda-feira: Deus não gosta de mentira 
Pois, "quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus 
lábios da falsidade.” 1 Pedro 3:10 
➔Leia novamente personalizando: Se eu quiser amar a .........➔ Talvez você pense que 
essa meditação não tocará muito você, mas saiba que você mente mais do que imagina. A 
mentira sempre foi uma arma poderosa da natureza humana. Uma arma muitas vezes 
mortal e sempre carregada de injustiça e desonestidade, que veio do fundo do inferno. 
Ninguém precisa ensinar alguém a mentir. Isto é algo incrível e prova de como já nascemos 
afastados de Deus e carregados de sentimentos e atitudes contrários à Sua vontade. Uma 
criança, por exemplo, mente naturalmente sem que ninguém jamais a tenha ensinado. 
Como tudo o que vem da natureza humana, a mentira, desagrada a Deus. Como seus filhos, 
que querem agradá-lo em tudo, devemos fugir da mentira. No versículo de hoje, temos até 
uma promessa para quem decide se afastar da mentira: amar a vida e ver dias felizes. Como 
Deus não mente, podemos confiar nisto. Se limparmos nossas mentes e nossos lábios de 
tudo o que é mentiroso, estaremos dando o primeiro passo para uma vida feliz. Quando 
fazemos de Jesus Cristo o Senhor de nossas vidas, sempre trazemos na bagagem do nosso 
velho homem muitas coisas que são até naturais, tais como linguagem obscena, 
desonestidade, muitos erros e especialmente a mentira. Quando a Bíblia fala para nos 
despirmos desse velho homem, ela está mandando que peguemos todas as suas coisas e 
coloquemos para fora de nossa vida. Isto geralmente não é fácil ou rápido. Precisa de força 
de vontade, coragem e principalmente consciência da soberania de Cristo. Quanto mais a 
mentira estiver “enraizada” em nossas vidas, mais difícil será vencê-la. Mas isto é possível, 
graças ao poder de Deus. Durante esta semana, vamos ser confrontados diretamente nesta 
área de nossas vidas. Estejamos de coração aberto para fazer a vontade de Deus! ➔ Passe 
as referências para o seu caderno e escreva o que você pode aprender (princípios): 
Provérbios 6:16-19; Isaías 5:18; Mateus 15:19; 2 Coríntios 11:3; 1 Jo 2:21. ➔ Reflita: 
Petrarca, o célebre poeta italiano, homem famoso por sua veracidade, foi convocado, certa 
vez, para servir como testemunha em um processo judicial.  Segundo o Código Penal então 
vigente, ele teria que prestar um juramento por escrito de que diria apenas a verdade. 
Todavia, quando o juiz que presidia a cerimônia o encarou, fechou o livro correspondente e 
declarou, solenemente: "Suspendo a presente exigência legal; a palavra de Petrarca é 
suficiente". (C. L. Neal) ➔ Releia o versículo de hoje (leia agora). Escreva no seu caderno 
a lição dele para a sua vida. (  ) Afirmo que escrevi a lição. ➔ Responda mentalmente: 
Como está a sua vida em relação à mentira? Você a tem vencido? As pessoas confiam em 
você?  Você tem percebido progresso nesta área desde que aceitou a Cristo? (se não há 
progresso, há algo errado). Você usa pequenas mentiras (desculpas)? Saiba que não existe 
mentira pequena ou grande, mentira é mentira e, para muitos cristãos, esse é um grande 
problema. Pense se você é assim! ➔ Decida: (  ) Decido obedecer tudo o que Deus me 
ensinar sobre a mentira nesta semana. Pense nas próximas 24 horas. Vai fazer algo em que 
será tentado a mentir? Decida não mentir na seguinte área: .................................. ➔Decore 
o verso de hoje e termine compartilhando com Deus suas decisões. 
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Terça-feira: Deixando a mentira e falando a verdade 
“Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu 
próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo.” Efésios 4:25 
➔ Qual a lição principal deste versículo? (escreva agora no seu caderno) (  ) Escrevi a 
lição. ➔ Responda com muita sinceridade: Você, de vez em quando, fala algo que não é 
bem a verdade? Se para conseguir uma carteira de estudante, por exemplo, fosse necessário 
dizer que você mora em outro lugar, sinceramente, você mudaria o seu endereço? Você já 
fez alguma coisa deste tipo? Mesmo depois de algum tempo na igreja, é possível 
apresentarmos um costume de falarmos as coisas um pouco distorcidas, às vezes por ser 
mais vantajoso, às vezes por uma simples questão de costume. Precisamos identificar isto, 
pois nada mais é que a mentira. Mentir é pecado e, como todo pecado, desagrada a Deus.  
Minha oração é que, durante esta semana, Deus teste você e faça com que se lembre desta 
meditação e vença a mentira. É possível que você esteja tão enraizado na mentira que isso 
já faça parte do seu falar, da sua maneira de fazer negócios, da sua forma de fazer as provas 
da escola/faculdade etc. Mas, como filho de Deus, você quer obedecer-Lhe e seguir os seus 
JUSTOS ensinamentos. Ao vencer a mentira em sua vida, você estará dando um grande 
salto no seu crescimento espiritual e também no desenvolvimento ou mudança do seu 
caráter. ➔ Leia para aprender mais, reflita quando estiver lendo: Levítico 19:16; Salmos 
119:104; Provérbios 4:24; 10:18; 12:19 e 22. ➔ Reflita: No dia primeiro de abril, todo 
mundo vem com aquelas piadinhas mais escabrosas dizendo, hoje é o "dia da mentira". 
Para muitas pessoas o dia da mentira é o mês de abril inteiro. Outras prolongam isso para 
os 365 dias do ano. Uns fazem do seu namoro ou casamento um primeiro de abril eterno. A 
disputa entre os dois é para ver quem mente mais e melhor para o cônjuge. Outros vivem o 
dia da mentira em seus negócios. No seu trabalho, passam sempre uma imagem quando a 
situação é completamente diferente. Abraham Lincoln disse certa vez: "Pode-se enganar 
todas as pessoas por algum tempo, e algumas pessoas durante todo o tempo, mas não se 
pode enganar todo o mundo por todo o tempo". O destino da pessoa que engana e mente 
não é nada bom, como diz a Bíblia: "Contudo, os perversos e impostores irão de mal a 
pior, enganando e sendo enganados". Segundo o livro de 2 Timóteo, capítulo 3 verso 13, é 
difícil compreender porque os homens escolheram um dia para a mentira. Por que não "o 
dia da verdade"? A Bíblia fala: "e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará". Até 
presidiários experimentam a verdade que é Jesus e são libertos de seus pecados mesmo 
estando encarcerados. A verdade liberta, mas a mentira aprisiona.  Seja livre, viva a 
verdade! ➔ Verifique:  Olhando para o fundo do seu coração, identifique as áreas onde 
você ainda tem problemas com mentiras. Não se esqueça que mentira é mentira até nas 
pequenas coisas. Tudo isto é um processo, precisamos decidir mudar. ➔Decida: Depois do 
que aprendemos, chegou a hora de tomarmos decisões, marque todas com um X. Caso você 
ache que não está preparado para tomar algumas delas, deixe-as em branco, mas saiba que 
Deus deseja isso  de você. (  ) Decido que vou fazer uma análise da minha vida para ver se 
pratico qualquer tipo de mentira. (  ) Decido que vou escrever em um caderno, todos os 
problemas que eu tenho nesta área. (  ) Decido que, se eu mentir, na mesma hora vou dizer 
algo do tipo: "desculpe, eu menti", ou: "desculpe, eu tenho uma imaginação fértil, a 
verdade é que….  Ou: "falei sem pensar, o certo é que….(   ) Decido que vou sempre falar 
a verdade no meu GA, ministério, etc, mesmo que eu tenha prejuízo com isso.➔ Decore o 
verso de hoje e ore por suas decisões. (  ) Decorei. 
 

Quarta-feira: O pacto da verdade 
“Meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. 
Jó 27:4” 



➔ Reflita: Os Pactos de Jó, esse foi um dos que ele fez, o de sempre falar a verdade. 
Sempre me impressionei com a história deste personagem bíblico, principalmente a sua 
perseverança e fé. Resolvi então verificar como Jó tinha conseguido a vitória e me deparei 
com um homem que sabia onde estava pisando, que tinha princípios de vida estabelecidos e 
praticava o que Deus lhe dizia. Você lembra da história do homem que construiu sua casa 
na rocha? Jó foi um desses. As palavras do verso de hoje foram ditas por ele e era um dos 
princípios (pactos) de vida dele. E ele foi um vencedor. Será que estamos preparados para 
1% das provas de Jó? A casa da nossa vida está construída na rocha da verdade? Como 
aprendemos com Jó, o pacto da verdade (ou pacto da língua) é uma boa arma para 
levarmos na caminhada da vida. ➔ Leia mais: Salmos 32:2; Provérbios 23:23; Provérbios 
30:8; Mateus 7:21-23; 1 Pedro 2:21-23. ➔ Reflita: Deus colocará as palavras em nossas 
bocas para que não precisemos usar mentiras. Talvez você esteja achando esse pacto 
impossível pra você, mas esta é a vontade de Deus. O importante é tomar a decisão e seguir 
a jornada sem medo. Deus nos ajudará! ➔ Decida: Meus amigos, talvez vocês não 
esperassem por isso! Mas o Espírito Santo está desafiando-os a fazerem o pacto da 
verdade. Façam das palavras de Jó as suas palavras, creiam nisto e Deus os ajudará. 
Sabemos que na caminhada você poderá cair, mas se lembre de que Jesus sempre estará ao 
seu lado. Não tenha medo, se a mentira sair sem querer ou mesmo querendo, Deus tem o 
poder para te perdoar; é só confessar e voltar para o caminho. Decida dar este grande passo 
na sua vida cristã. Saiba que as provas de seu pacto virão em dobro, mas não desista. Não 
seja fraco, obedeça a vontade de Deus. Talvez seja necessária uma mudança radical, por 
exemplo: o seu trabalho exige que você minta? Você dá desculpas falsas para seus 
familiares ou chefe? Você costuma dizer, por exemplo, a um parente que recebeu um valor 
em dinheiro menor do que recebeu realmente (mesmo sabendo que vai perder alguma 
coisa)? Quanto às suas atividades, você diz que fez mais gols do que realmente fez? Diz 
que fez cursos que não fez? Mente no seu currículo? Mente pra sua namorada ou esposa? 
Diz que não causou um prejuízo que causou? (pense, em toda a sua vida, revise no seu 
caderno as áreas de sua vida que precisam ser transformadas). ➔ Ore fazendo o pacto da 
verdade (leia Tiago 4:17)  ➔ Decore o verso de hoje. 

 

Quinta–feira: O Diabo é o pai da mentira 
“(O diabo) Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. 
João 8:44” 
➔ Leia: “Se você conseguiu fazer o pacto de ontem, parabéns. Se não conseguiu, mas ainda 
está fazendo a meditação de hoje, saiba que ainda é tempo. Eu não poderia deixar de fora desta 
semana o versículo de hoje. Nele podemos entender o quanto a mentira é prejudicial para 
nossas vidas, pois ela foi criada pelo próprio diabo, o inimigo de nossas almas. Quem mente 
está seguindo os costumes do diabo e, como vamos ver na meditação de amanhã, talvez faça 
parte do reino dele, mesmo estando na igreja. Quem disse as palavras do verso de hoje foi o 
próprio Jesus Cristo, para pessoas que se consideravam filhos de Deus. Jesus foi taxativo: a 
verdade é uma só, Ele veio ao mundo para libertar, os que quisessem, da natureza pecaminosa 
humana e assim também da mentira. Sabemos que não pode haver comunhão da luz com as 
trevas. Assim ninguém pode vestir-se de verdade e mentira ao mesmo tempo. Quem não é filho 
da verdade, é filho da mentira e, consequentemente, filho do diabo.  ➔ Leia mais: Salmos 
36:1-3; 58:3; Provérbios 8:6-9; 13:5; Hebreus 6:18. ➔ Leia e reflita para a sua vida: ➔ A 
vida cristã é uma escada para o céu, dia a dia vamos vencendo os degraus que nos são 
apresentados. A mentira é um dos grandes e precisamos vencê-lo. E esta é uma vitória que 
não se alcança de um dia para o outro, faz-se necessário ter perseverança. Decida não usar 
algo que foi criado pelo diabo. Faça esta decisão por escrito em seu caderno. Não pense 
que ficaremos livres de mentir, em qualquer fase da nossa vida espiritual estaremos 



propensos a isso, como a qualquer outro pecado, pois ainda vivemos sob a carne. Por isso, 
se você já é um adulto espiritual, não baixe a guarda e, se pecar, peça perdão. ➔ Decore o 
verso de hoje e converse com Deus sobre este assunto: eu e a mentira.  
 

Sexta-feira: Minha vida com Cristo é uma verdade? 
“Aquele que diz: "Eu o conheço", mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, 
e a verdade não está nele.” 1 João 2:4 
➔ Leia uma vez personalizando: Se eu disser ......................... ➔ Sabemos que a 
desobediência foi a causa da queda do homem e que a obediência é o fator predominante na sua 
volta para Deus. Crer em Cristo todo mundo crê, inclusive os demônios, mas obedecer-lhe é 
área para os seus verdadeiros filhos. O tema de hoje é um alerta: Sua vida cristã é uma verdade 
ou é uma mentira? A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma grande rede lançada ao mar 
que traz peixe de toda espécie, tanto os bons quanto os maus. E só no final da “pescaria” é que 
o “pescador” Jesus vai fazer com que os peixes bons sejam guardados e os peixes maus sejam 
lançados fora. Jesus também deu muitos outros exemplos disto para nos alertar de que dentro da 
igreja haveria pessoas de toda espécie. Isto quer dizer que na sua igreja há pessoas que não são 
realmente salvas, mesmo sendo membros ativos nela. A grande questão a ser respondida hoje é 
se você é ou não uma destas pessoas. Enquanto houver tempo, a graça de Deus ainda estará 
pronta a perdoar a todos. O versículo de hoje nos dá uma grande pista de como saber se 
“conhecemos Jesus de verdade”: A obediência a Sua vontade. ➔ Leia mais: Salmos 101:7; 
Provérbios 20:17; João 8:55; 1 Jo 2:21; 4:20. ➔ Leia: No livro “Deixados para trás”, Tim 
Lahey, conta uma história interessante do arrebatamento da igreja, que, segundo a Bíblia, 
acontecerá em um piscar de olhos. Todas as pessoas que têm realmente Jesus como o Senhor de 
suas vidas subirão com ele. O livro é excelente para refletirmos se estamos ou não prontos para 
este acontecimento. Rayford, um dos personagens principais do livro, é também deixado para 
trás, apesar de ter sido membro de uma igreja por muitos anos acompanhando sua mulher e seu 
filho, que foram arrebatados. Entretanto, o caso que mais me chamou a atenção foi o de um 
pastor, chamado Bruce, que mesmo servindo como pastor em uma igreja, havia também sido 
deixado para trás. Bruce conta a sua história a todas as pessoas que procuraram a igreja depois 
dos acontecimentos e ressalta que o fator culminante de ter ficado fora a sua falta de submissão 
à soberania de Cristo. Ele era um cristão, fazia parte e trabalhava em uma igreja, tinha uma vida 
não pecaminosa, mas jamais havia decidido que Jesus seria o Senhor da sua vida e jamais havia 
entregue todas as áreas da sua vida ao Senhor. Em 2 Coríntios 13:5 Paulo nos diz que devemos 
examinar a nós mesmos se realmente estamos na fé. Porque, se não estivermos, estamos 
reprovados. ➔ Responda analisando se você está na fé: Você já declarou para Jesus e para as 
pessoas que Jesus é o Senhor da sua vida (já fez uma decisão)? Jesus pode dizer que você é um 
filho que procura ser obediente à Sua palavra? Jesus pode ir com você a todos os lugares que 
você frequenta? Toda vez que você aprende algo nas escrituras, você procura pôr em prática? 
Quando você peca, sente-se muito mal? Você coloca Deus em 1° lugar na sua vida, preferindo 
Ele do que dinheiro, bens, etc? Você frequenta uma igreja onde ora, ama, tem comunhão, 
reparte o pão e aprende das escrituras? Você tem conseguido vitória gradual contra pecados tais 
como a pornografia e a MENTIRA?  Se você respondeu sinceramente sim a todas estas 
perguntas certamente está no caminho certo. ➔ Decida fazer da sua vida cristã uma verdade. 
Se não passou no teste acima, decida alcançar cada ponto o mais breve possível. Faça uma 
decisão agora, antes que seja tarde demais. Se tiver uma outra decisão a qual o Espírito está 
tocando, faça agora. Se ainda não fez o pacto da verdade, faça agora. ➔ Decore o versículo 
de hoje e converse com o Senhor. 
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