
 

  

  

REFLEXÕES PARA PEQUENOS GRUPOS 

ABERTURA DO ENCONTRO: Compartilhem individualmente no seu Pequeno Grupo: 

Já me envolvi em algum boato? Como isso aconteceu?  

CÂNTICO: “Que as palavras dos meus lábios” 

REFLEXÃO: “Falso Testemunho – 9º Mandamento 

    SÉRIE: ATITUDES QUE TRASFORMAM 

Êxodo 20:16 

Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 

Este é o nono mandamento, e ele trata do respeito e da honra ao nome de alguém. 

Nenhum homem deseja que o seu nome e o de sua família seja manchada. Salomão 

afirmou em Provérbios 22:1 “A boa reputação vale mais que grandes riquezas; 

desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro.” 

Na Lei Mosaica temos em Deuteronômio 19:15 temos o seguinte: “Uma só 

testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. 

Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três 

testemunhas.” Isto orientava a visão jurídica sobre o testemunho, onde um falso 

testemunho podia levava um falso acusador a ser penalizado com a mesma pena 

do acusado. 

A justiça pressupõe a verdade, e isto é um dos fundamentos bíblicos, onde os 

testemunhos relatam a verdade, nada mais que a verdade. 

O nono mandamento não se restringe apenas às questões de justiça, mas abrange 

todos os contextos dos nossos relacionamentos. Ser honesto é virtude moral básica de 

todos. Provérbios 12:17 afirma: “A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a 

testemunha falsa conta mentiras.”  

As palavras que saem da nossa boca, são uma expressão de quem nós somos de 

verdade. 

A razão pela qual Deus nos chama a dizer a verdade, para não sermos falsas 

testemunhas, é o caráter do próprio Deus, pois Deus é a verdade. 

Deus nos chama para vivermos a verdade.  

 



 

  

  

Vejamos os alertas práticos deste nono mandamento: 

1. A mentira. Efésios 4:25 “Portanto, cada um de vocês deve abandonar a 

mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um 

mesmo corpo.” A mentira surgiu no Éden, pela a ação de Satanás sobre Adão 

e Eva, quando estes foram iludidos com uma mentira. Adão e Eva pecaram 

por que não creram na verdade da palavra de Deus, de que morreriam, se 

comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. - Mas a 

verdade aparece! A compulsão por mentira, a mitomania, é identificada como 

um transtorno psiquiátrico. Mas devemos lembrar do ensino de Jesus em 

João 8:44 que diz: “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.” 

 

2. Boatos, fofocas e difamações: Vejamos Provérbios 6:16-19: “Há seis coisas 

que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta: olhos altivos, língua 

mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos 

perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que 

espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos.” Todos os 

tipos de boatos e fofocas são formas de quebrar o nono mandamento. A 

Escritura nos alerta: irmãos não falem mal uns dos outros! Se ela nos alerta 

é porque existe uma tendência é falar mal uns dos outros. Provérbios 16:28 

diz: “O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta 

bons amigos.” Um pensador brasileiro lembra que o ato de falar mal dos 

outros vem da insegurança que carregamos em nosso coração. Fofoca é a 

arma dos fracos, uma auto defesa. Pessoas que fazem fofocas ou espalham 

boatos são pessoas mal resolvidas consigo mesmo, e a detração é fruto da 

amargura. Ao falar mal de alguém, revelo a minha dor, falo dos meus 

medos, falo do que me incomoda e do que eu desejo. 

 

 

3. Insultos e xingamentos: Mateus 5:22 “Vocês conhecem bem o mandamento 

dos antigos: ’Não Matarás’. Pois eu afirmo que qualquer que guarde rancor 

de um irmão é culpado de assassinato.  Chame um irmão de ‘idiota’, e você 

corre o risco de parar num tribunal. Chame sua irmã de ‘burra’, e estará no 

limiar do inferno. O simples fato moral é que as palavras matam.”   Palavras 

matam, palavras ferem.  Isto é tão sério que a legislação do direito trata a 

questão do falso testemunho, a calúnia ,a difamação, e injuria como crimes 

contra a honra. E estes possuem suas punições previstas no Código Penal. 

Jesus ensina em Mateus 12:35-36 “O homem bom do seu bom tesouro tira 

coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu 



 

  

  

lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda 

palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão 

absolvidos, e por suas palavras serão condenados.” É através dos nossos 

lábios que confessamos ou expressamos amor a outras pessoas, ou as 

ferimos duramente. Mas não podemos ser assim, onde a mesma boca que 

abençoa, amaldiçoa! Esquecemos o quanto a nossa língua é venenosa.  

 

4. Falsidade, os falsos profetas. A falsidade é a característica de quem vive na 

mentira. Salmos 12:2-3 diz: “Cada um mente ao seu próximo; seus lábios 

bajuladores falam com segundas intenções. Que o Senhor corte todos os 

lábios bajuladores e a língua arrogante.”  Deus condena todos os que 

mentem e os bajuladores. Deus condena uma vida dupla. Muitos buscam 

uma vida falsa até mesmo com Deus. Quanto aos falsos profetas em 

Jeremias 14:13-14 temos: “Mas eu disse: Ah, Soberano Senhor, os profetas 

estão dizendo a eles: “Vocês não verão a guerra nem a fome; eu lhes darei 

prosperidade duradoura neste lugar”. Então o Senhor me disse: “É mentira o 

que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei nem lhes 

dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês 

falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes.’” No 

Novo Testamento há uma relato sobre uma das viagens missionárias de 

Paulo a Beréia (Atos 16) onde eles receberam a mensagem com grande 

interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era 

assim mesmo! Precisamos examinar as Escrituras para não ser levados por 

ventos de doutrinas. 

Quando você sentir o desejo de falar de alguém para alguém lembre-se do ensino 

do filósofo Sócrates sobre a história das três peneiras, que diz: Um rapaz procurou 

Sócrates e disse-lhe que precisava contar algo sobre alguém. Sócrates perguntou: 

O que você vai me contar já passou pelas três peneiras? Três peneiras? Perguntou 

o rapaz. Sim, respondeu Sócrates. A primeira peneira é a peneira da verdade, ou 

seja o que você vai me contar de alguém é um fato, você tem absoluta certeza 

disso? A primeira peneira é da verdade. A segunda peneira é a peneira da bondade. 

Você tem olhado para este fato com amor? E se fosse você no lugar da outra 

pessoa? O que você vai falar edifica? Constrói ou destrói o caminho de alguém? A 

terceira peneira é a da necessidade. Convém contar tal história? Resolve alguma 

coisa? Ajuda em alguma coisa? Vale a pena falar? Vale a pena passar isso adiante?  

Efésios 4:29 diz:” Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que 

for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça 

aos que a ouvem. 

 



 

  

  

REFLEXÕES: 

- Como estão sendo as minhas falas sobre as pessoas estou falando a verdade? 

- Como eu posso agir para não me envolver em alguma fofoca? 

- Eu consigo compreender quando falsos profetas falam? 

- O que eu faço para somente falar de forma edificante? 

- Já sei usar o critério das três peneiras? 

 

MINHA ORAÇÃO:  

“Senhor, me ensina: 

Palavras que abençoe. 

Palavras que edifiquem. 

A resistir a tentação de falar mal do meu próximo 

A saber  não me envolver em boatos, ou até mesmo verdades que não passam no 

critério do amor e da necessidade. 

Senhor me ajude a assumir um compromisso contigo de falar somente a verdade, falar 

somente aquilo que edifica. 

Em nome de Jesus, AMÉM! 

 

MOMENTO DE ORAÇÃO: 
 
Orem pela nossa sabedoria no falar. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

  

Que As Palavras Dos Meus Lábios 
Vencedores Por Cristo 
 

Tom: C 

intr.:   : F/A : G  C/E : C/F   F   F9 ::   

                C9  
QUE AS PALAVRAS DOS MEUS LÁBIOS  
  
             Am7                            F7M                  C/G           F9/G  

E O MEDITAR DO CORAÇÃO,   AGRADEM A TI, AGRADEM A TI!  
  
                C9   
QUE AS PALAVRAS DOS MEUS LÁBIOS  
  
             Am7                           F7M          F9/G         C4   C  

E O MEDITAR DO CORAÇÃO,  AGRADEM A TI, Ó SENHOR!  
  
      C/E     F9           G/B      C4   C  
MINHA ROCHA E REDENTOR,  
  
C/E   F9         G/B         C9  

A RAZÃO DO MEU CANTAR,  
  
C/E    F9       G/B          Am7  
AGRADÁVEL AOS TEUS OLHOS  
  
Dm7     F9/G   

QUERO SER.  
  
C/E      F9   G/B          C4     C  
TODO DIA, TODO INSTANTE,  
  
C/E        F9      G/B        C  

SEMPRE HEI DE TE SERVIR,  
  
C/E    F9      G/B          Am7  
AGRADÁVEL AOS TEUS OLHOS 
 
Dm7    F9/G           C             (Introdução)  

QUERO SER, Ó SENHOR! 
 

https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/
https://www.cifraclub.com.br/vencedores-por-cristo/que-as-palavras-dos-meus-labios/

