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TESTEMUNHE DA FORMA FIEL 

Provérbios 14.5 

 
1. Leitura: Salmo 71.8 

2. Cântico: Eternamente Deus 

IBSPLAY: https://youtu.be/FlmMZb37WlI 

3. Confissão/Gratidão – Agradeça a Deus por sua misericórdia e infinito amor 

que nos proporcionou tamanho livramento do inferno ao enviar seu Filho para a 

nossa salvação. 

4. Leia Provérbios 14.5 – A testemunha verdadeira não mente, mas a 

testemunha falsa despeja mentiras.  

A testemunha verdadeira não mente 

O testemunho, quando se refere a pessoas, relaciona-se ao que se 

fala a respeito de fatos, pessoas e/ou ações que se viu, servindo como 

evidência de alguma coisa. Como testemunhar está ligado a falar, a 

testemunha verdadeira é a que diz a verdade e a falsa é a que mente. 

Assim, o provérbio começa declarando que não dá para ser uma 

testemunha “meio-termo”, ou você fala a verdade e é digno de crédito ou é 

falso em todo o seu testemunho. 

A verdade honra a Deus, na medida que corresponde a seu caráter 

verdadeiro. Deus só fala a verdade, por isso é digno de confiança. Cristo é 

a testemunha fiel e verdadeira (Apocalipse 3.14).  

Aqueles que creem em Cristo têm o Espírito Santo e são capacitados 

a testemunhar fielmente (Atos 1.8), imitando o seu Senhor. Por isso, somos 

chamados a falar a verdade todo o tempo (“Por isso, deixando a mentira, 

fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns 

dos outros” Efésios 4:25). 

https://youtu.be/FlmMZb37WlI
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Como pode um filho de Deus usar sua boca para testemunhar 

falsamente, mentindo a respeito dos outros? 

Você tem prezado pela verdade ao falar sobre os outros? Como você 

age no trabalho, na escola, em casa, dizendo a verdade e honrando a Deus 

com sua boca? 

Mas a testemunha falsa despeja mentiras 

Aquele que testemunha falsamente está quebrando o nono 

mandamento (Êxodo 20.16). Por isso, a mentira não só ofende pessoas, 

mas é contra o próprio Deus. Jesus diz que aqueles que vivem mentindo 

têm como pai o diabo, que é mentiroso e pai da mentira (João 8.44). 

Alguns podem achar engraçado e inofensivo mentir e falar mal dos 

outros, mas a mentira machuca, causa problemas e abre portas para outros 

pecados. Imagine também o impacto que um falso testemunho causava, e 

ainda causa, na vida de alguém. 

Ainda hoje um falso testemunho é punido pelas leis dos homens. A 

criminalização de calúnia e difamação mostra como tais ações são 

moralmente reprováveis. Então, como pode um filho de Deus usar sua boca 

para testemunhar falsamente, mentindo a respeito dos outros? 

Acrescenta-se que, quem tem por hábito a mentira, não vai se 

contentar com “pequenas mentiras”. Veja que o texto fala que a falsa 

testemunha despeja, derrama suas mentiras. Aqueles que pensam estar no 

controle do que falam, achando que podem falar “algumas mentirinhas” e 

serem fiéis nas outras coisas que falam estão enganando a si mesmas. 

Tiago alerta para nossa falta de controle com o que falamos (“a língua, 

porém, nenhum dos homens é capaz de domar; é mal incontido, carregado 

de veneno mortífero” Tiago 3:8). 

Jesus foi aquele que sofreu os maiores ataques de falso testemunho. 

Ele foi a vítima principal dos lábios mentirosos e odiosos. Disseram que o 

que ele fazia era obra do diabo (Lucas 11.15), que proferia blasfêmia contra 
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Deus (Mateus 9.3), que vivia uma vida dissoluta (Lucas 7.34), levantaram 

falsos acusadores para lhe matar (Mateus 26.60) e sofreu todo tipo de 

injúria e blasfêmia (Mateus 27.39). Até mesmo as mentiras e injúrias ele 

carregou como nosso substituto (“Porque também Cristo não se agradou a 

si mesmo; antes, como está escrito: As injúrias dos que te ultrajavam caíram 

sobre mim” Romanos 15:3). 

Em Cristo somos perdoados de nossas mentiras passadas, 

capacitados pelo Seu Espírito a falar a verdade e consolados quando somos 

difamados e injuriados. 

 

5. Aplicação:  

a) Você tem prezado pela verdade ao falar sobre os outros? Como 

você age no trabalho, na escola, em casa, dizendo a verdade e 

honrando a Deus com sua boca? Não seja instrumento de 

difamação e falso testemunho. 

b) Quando falar mentira, busque arrependimento e capacitação no 

Espírito para falar a verdade e assim honrar a Deus. 

c) Você tem sido alvo de mentiras de outras pessoas? Encontre 

consolo naquele que sofreu todas as falsas acusações possíveis e 

ainda foi levado ao matadouro como “ovelha muda” (Isaías 53.7) por 

nós. 

6. Intercessão: Ore por missões – MALDIVAS 

Muitos cristãos maldivos vivem refugiados na Índia e no Sri Lanka em 

busca de melhores condições médicas e escolares. Ore para que esses cristãos 

sejam luz em meio àqueles que não conhecem o evangelho. 


