LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS
SER AGRADÁVEIS AO SENHOR
3
Falar a verdade
LEITURA BÍBLICA: At 4:32-35; 5:1-11; Pv 12:22; Sl 101:7; Pv 19:5, 9; 30:8a; Êx 20:16; Nm 23:19a;
Mt 5:37; Hb 6:18m; Jo 8:44; Ef 4:25, 15a; 3Jo 4; Sl 141:3
VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Escolha um ou alguns conforme a idade das crianças.
Pv 12:22 Os lábios mentirosos são abomináveis ao SENHOR, mas os que agem fielmente são o seu prazer.
Sl 120:2 SENHOR, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora.
Sl 141:3 Põe guarda, SENHOR, à minha boca; vigia a porta dos meus lábios.
Ef 4:25a Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo.
Cl 3:9a Não mintais uns aos outros.
Mt 5:37 Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não. O que disto passar vem do maligno.
OBJETIVO: Mostrar às crianças que devemos dizer a verdade e não falar mentiras.
ABORDAGEM: Peça para as crianças explicarem o significado da palavra mentir. Significa falar de
algo que é falso com a intenção de enganar. O que é o oposto de mentir? Falar a verdade!
CONTEÚDO: Deus odeia mentiras. O que a Bíblia diz sobre mentir? A Bíblia usa palavras muito
fortes para nos mostrar quanto Deus odeia mentiras. Por exemplo, Provérbios 12:22 diz: “Os lábios
mentirosos são abomináveis ao SENHOR, mas os que agem fielmente são o seu prazer.” Abominação
significa algo horrível, vergonhoso, que provoca um sentimento intenso de desgosto ou desaprovação.
Mentir é algo que o Senhor odeia muito. Provérbios 30:8 diz: “Afasta de mim a falsidade e a mentira.”
Deus é a fonte da verdade e não pode mentir. A Bíblia nos diz que é impossível Deus mentir
(Números 23:19a; Hebreus 6:18). Mentiras provêm do inimigo de Deus, Satanás. Satanás é mentiroso e
pai da mentira; nele não há verdade (João 8:44).
Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo (At 4:32-35; 5:1-11). Na Bíblia há uma história sobre a
mentira e a seriedade de mentir. Logo após a morte e ressurreição do Senhor, aqueles que creram no
Senhor Jesus compartilhavam todas as suas posses uns com os outros. Os que possuíam terra ou casas
venderam tudo e levaram o dinheiro para os apóstolos, que era distribuído conforme a necessidade de
cada um. Assim não havia necessitados entre eles, pois todos compartilhavam o que tinham. Mas havia
um homem chamado Ananias. Ele e sua esposa Safira venderam uma propriedade, assim como outros
tinham feito. Mas eles fizeram algo que não era verdadeiro. Ananias separou parte do dinheiro para si
mesmo, e sua esposa também sabia do que ele tinha feito mas não disse nada. Não haveria problema
nenhum se ele ficasse com todo o dinheiro ou uma parte do dinheiro. Mas quando Ananias levou parte do
dinheiro e deu aos apóstolos, ele deu a impressão de estar levando todo o dinheiro que ganhou ao vender
a sua propriedade.
Mas Pedro disse: “Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo,
reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria
em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus.”
Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e morreu. Alguns jovens cobriram o seu corpo e, carregando-o, o
enterraram. Três horas depois, sua esposa, sem saber o que havia acontecido, entrou. Pedro lhe
perguntou: “Dize-me, vendestes por tanto aquela terra?” Ela respondeu: “Sim, por tanto.” E Pedro disse:
“Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor?” E ela também caiu instantaneamente a
seus pés e morreu. E um grande temor veio sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não
tente usar todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das
crianças que você está servindo.
•

Devemos ser totalmente exatos e precisos quando falarmos. Mentir é algo muito sério. Podemos
não morrer fisicamente como Ananias e Safira, mas, sempre que mentimos, nos sentimos
extremamente desconfortáveis interiormente. Não devemos ignorar este sentimento. Nossa
consciência está nos dizendo que fizemos algo errado. Além disso, o medo de ser descoberto pode
ser terrível. Sempre que somos tentados a mentir, podemos pedir que o Senhor nos ajude a dizer a
verdade para que sejamos agradáveis a Ele.

•

Diferentes tipos de mentiras que devemos evitar. Há muitos tipos de mentiras. Aqui estão alguns
exemplos:
o Hipocrisia — dizer uma coisa na frente de uma pessoa, mas dizer outra coisa na frente de
outra pessoa. Por exemplo, sua professora pode lhe perguntar se você gosta da escola.
Você diz: “Sim, muito!” Mais tarde seus colegas estão reclamando das lições de casa e
lhe perguntam se você gosta da escola. Desta vez você diz: “Não, eu odeio a escola”. Não
devemos ser hipócritas. “Seja, porém, a tua palavra: Sim, sim; não, não.” (Mateus 5:37).
o Meia verdade — mentir omitindo fatos importantes. Por exemplo, sua mãe pergunta se
você terminou sua tarefa da escola. Você de fato terminou a tarefa de matemática, mas
não a de português. Você diz “sim” porque quer sair e brincar. Dizer apenas uma parte da
verdade é mentir. Devemos dizer a verdade completa. Outro exemplo é se você trabalha
num projeto com seu amigo ou com seu irmão. Alguém pode cumprimentar você e dizer:
“Uau! Que coisa legal você fez!” ou “Que desenho legal!” Talvez queiramos ficar com
todo o crédito para nós mesmos, mas devemos contar toda a verdade e dizer que alguém
nos ajudou.
o Exagero — exagerar ou ir além dos fatos reais, usando palavras grandes, fortes para
aumentar a verdade. Por exemplo, muitas vezes nos gloriamos do que somos ou do que
temos. Podemos dizer: “Eu tenho milhões de brinquedos”. Em vez disso podemos
simplesmente dizer: “Eu tenho muitos brinquedos.” Também temos a tendência de
aumentar as falhas dos outros ou minimizar as nossas. Devemos evitar o exagero e falar
de maneira exata.
o Espalhar rumores — contar coisas às pessoas antes de de termos verificado a verdade.
Talvez possamos ouvir algo interessante sobre algum fato ou alguma pessoa e
imediatamente querer contar para outros. Mas isso é verdade? Devemos nos certificar se
algo é verdade antes de espalhar. Às vezes espalhamos rumores falsos porque não
ouvimos cuidadosamente o que alguém disse, então introduzimos nossos próprios
pensamentos e o passamos para os outros. Devemos ser cuidadosos para ter certeza de
que o que dizemos é verdade. Às vezes, até mesmo se algo é verdade, pode ser melhor
não espalhar coisas a respeito de outras pessoas.

•

Devemos falar a verdade mesmo que isso signifique que teremos problemas. Quando fazemos
algo errado, podemos mentir porque temos medo de ser punidos. É melhor confessor nosso erro
mesmo que tenhamos problemas. Ao mentir, nos colocamos em problemas ainda maiores, e nossa
consciência ficará suja do pecado. Pode ser que às vezes consigamos escapar dos nossos pais ou
amigos ao mentir, mas nunca podemos escapar do Senhor. Um dia todas as mentiras serão expostas
(Provérbios 19:5).

•

Sempre que mentimos, devemos confessar assim que possível. Quando mentimos, o Senhor fica
triste conosco e nos sentimos muito inquietos e desconfortáveis em nossa consciência. Precisamos
confessar ao Senhor e pedir Seu perdão. Se mentimos aos outros, também devemos confessar a eles e

pedir seu perdão. Então sentiremos paz interiormente. Contudo, às vezes pode ser que ainda
precisemos ser punidos ou sofrer por ter mentido.
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