
:: PALAVRA:: 
 Lâmpada para os meus pés é tua palavra,  
e luz para o meu caminho. SALMO 119:105 

 

Igreja 
_______________________________________________________________________________________ 

 

MENTIRA OU VERDADE? 

Logo depois de ouvir a pessoa certa e correr para Ela (JESUS), é necessário descobrir o que é verdade e o que é 

mentira. Desde o momento que acordamos, a uma chuva de informações que vem até as nossas vidas, Jornais, 

Pessoas, Televisão, Internet, enfim são muitas “vozes” falando, no que você tem Acreditado? Certa feita até preguei 

sobre o fato de (sofrer por uma mentira), exemplo, podemos sofrer, chorar, ficar deprimido por uma mentira. Pense, 

alguém chega e diz que uma pessoa querida sua faleceu, porém isso não é verdade, mais o simples fato de ouvir a 

mentira ela nos aprisiona a tal fato de sofrer...   A verdade liberta a mentira aprisiona ao pecado. Pois se Deus falou e 

sabemos que se ele prometeu temos que reter e acreditar como diz. Hebreus 10:23 Retenhamos firmes a confissão 

da nossa esperança; porque fiel é o que prometeu! Olha o que diz.: João 15:20 Lembrai-vos da palavra que vos 

disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós; se 

guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. A mentira é o oposto da verdade, tudo o que é contra a 

verdade é mentira e se Deus diz algo sobre você, e outra pessoa diz algo contrario o que Deus disse, logo sabemos 

que é mentira! Em quem você acredita? 

 

DEUS LHE DISSE: Romanos 8:28 Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, 

dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.  Filipenses 4:13 Tudo posso naquele que me fortalece.   

Salmos 91:7 Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Tudo o que diz contrario não 

é verdade agora o que é necessário saber no que você tem acreditado! Até mesmo quando a circunstancia não 

favorece a acreditar, mesmo assim Creia! Marcos 5:36 E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da 

sinagoga: Não temas, crê somente.  

Quem você tem por pai? Pois nós damos crédito aquele que esta sobre nós! Todas as promessas, antes tem um 

propósito, a causa, na verdade é uma consequência, como Deus te dizendo, se comporta assim que vai acontecer 

assim, faça isso que acontecera isso... Exemplo: ROMANOS 8 É PRA QUEM ESPERA COM PACIENCIA E 

SUPORTA AS DORES E FILIPENSENS 4 É PRA QUEM SUPORTA TUDO, NÃO É DE ALCANÇAR TUDO E 

SIM SUPORTAR TUDO EM DEUS. SALMO 91 É PARA QUEM HABITA NO ESCONDERIJO DO 

ALTISSIMO!  

 

Jesus deu uma palavra muito dura João 8:44 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. JESUS chamou de filhos do mentiroso aqueles que 

procuravam mata-lo dizendo ser filhos de Abraão dizendo ser filhos de Deus. Como pois sois filhos de Deus e 

procuram matar-me? Se você é filho da verdade por que esta preso a mentira? Se você é filho de Deus por que esta 

aprisionado? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará" João 8:32 (Leia João 8:21-59) 

 

Ou é a verdade ou a mentira! Não existe espaço para os dois, não cabe um pouco de cada não tem como se um 

pouco de verdade ou um pouco de mentira, uma pequena mosca estraga todo um barril de perfume.  

1 Tessalonicenses 5:21 mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom.  A bíblia diz para que você 

ponha a provas todas as coisas então não sai aceitando tudo o que te é dito receba o que for bom. DEUS não deseja o 

seu mal Deus te chamou para a liberdade não se torne prisioneiro novamente. Se ele disse ta Dito! 

Gálatas 5:1 Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter 

novamente a um jugo de escravidão. A verdade liberta, a mentira aprisiona! Em CRISTO somos livres Gálatas 5:13 

Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne; 

pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.   

Jesus quer nos trazer a Liberdade, que andemos de cabeça erguida sem dever nada a ninguém, muito menos ao 

diabo... CRENTE QUE ANDA COM MEDO É CRENTE INSEGURO E QUEM É INSEGURO É POR QUE 

DEVE E COMO VOCE DEVE SE TEM UM CHEQUE EM BRANCO FEITO NOMINAL A TI EM UMA 

CONTA QUE O SALDO É INFINITO? O diabo pega uma mentira, e fica repetindo para tentar fazer da mentira 

uma verdade! VOCÊ NÃO É O QUEM DIZEM QUE É, OU O QUE PENSA QUE É, OU ATÉ MESMO O QUE 

CIRCUNSTANCIA DIZ! VOCÊ É O QUE PROMESSA DE DEUS DIZ QUE É!  

Deus tem o melhor para você! Acredite...  Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, 

quanto mais dará o Pai celestial o Espírito Santo àqueles que lho pedirem! Lucas 11:13   

Entre tudo e DEUS, eu ACREDITO EM DEUS! 
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