
 

 
 

 

NOME:_______________________________________LÍDER DE G.A:__________________ 

 

Segunda-Feira: Língua Mentirosa 

 

 
 

ENTENDENDO: A quem Paulo está se referindo quando usa a palavra “vocês”? ________________ 

_____________. Quem é o nosso “próximo” _________________________________________ 

O verso de hoje dá um motivo para praticar a verdade na sua vida, qual é o motivo?______________ 

______________________________. A passagem de hoje é clara, a língua mentirosa deve ser 

deixada de lado, pois é uma prática que não agrada a Deus. Você tem que fincar a sua bandeira como 

adolescente cristão e falar a verdade custe o que custar, mesmo que isso revele seus erros e lhe 

traga consequências! Acredite, Deus honrará sua atitude! 

MEMORIZANDO: Você já sabe, sem memorização não há meditação! Então comece a semana bem e 

decore o versículo de hoje. 

TIRANDO A LIÇÃO: Você já percebeu que a mentira parece tão boa, ela aparentemente é a saída 

para muitas enrascadas que você se coloca, mas que ela também traz consequências desastrosas? A 

mentira é igual a uma bola de neve rolando pelo penhasco, ela vai crescendo cada vez mais e no final 

acaba se espatifando no chão. Muitas vezes você faz algo errado, namora escondido, desobedece aos 

pais, cola e usa mentira para não se dar mal. Bom, você pode estar pensando “Eu não conto a verdade, 

mas também não minto, fico calado”, omissão também é mentira. E você já aprendeu que meia-verdade 

também é considerado mentira. Se não é uma verdade completa, só pode ser mentira, não existe meio 

termo. Como filho (a) de Deus você deve sempre falar a verdade. Aprendendo mais: Leia as 

passagens abaixo e faça uma comparação entre o filho de Deus e o filho da mentira: 

Passagem Filho de Deus Filho da mentira 

Pv 6:16-19   

Pv 12:17   

Pv 19:5; 14:25   

Pv 12:19   

Pv 20:17; 16:23   

DECIDINDO: Vamos começar a semana com uma decisão bem radical. (  ) Decido que esta semana 

cada vez que eu mentir vou escrever o versículo de hoje em uma folha.  

COMPARTILHANDO:  Com certeza todos os dias você se sente tentado a mentir! Por isso que 

você tem que orar agora! Peça ajuda de Deus, que você sempre diga a verdade, pois você é seu Filho. 

Seja um adolescente que agrada a Deus, viva pela verdade! =) 
 

Terça-feira: O Senhor Odeia a Mentira 

 
 

MENTIRA 
                                           

                                                                 

“O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade.”Pv 12.22 

“Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, 
pois todos somos membros de um mesmo corpo”. Ef 4.25 



ENTENDENDO: Quando você se torna filho de Deus, deixa de fazer o que o mundo faz e passa a ser 

o sal da terra (Mt 5:13). Descubra o significado dessa palavra para entender o que Deus pensa a 

respeito da mentira: Odiar _______________________________________________________ 

Agora escreva com suas palavras o que entendeu sobre o versículo __________________________ 

___________________________________________________________________________  

MEMORIZANDO: Memorize o versículo de hoje com gestos e depois escreva em um papel que possa 

olhar todos os dias.                       

TIRANDO A LIÇÃO: Você já ouviu falar na história de Ananias e Safira? (leia agora At 5:1-11). 

Qual foi a decisão que Ananias e Safira tomaram? 

__________________________________________ Eles decidiram enganar a igreja de Deus. 

Qual foi a consequência que sofreram? (  ) Foram exortados (   ) Foram presos (   ) Morreram. Você 

pode estar achando que Deus foi duro demais, que podia ter dado uma segunda chance para eles. Não 

sabemos mais sobre a vida deles, mas para uma pessoa mentir para os Apóstolos sem piscar, é porque 

já deviam ter o costume de mentir há muito tempo. O versículo de hoje é claro, o Senhor odeia a 

mentira. Você pode até pensar que está enganando os homens (pais, professores, 

líderes), mas saiba que nada passa despercebido pelos olhos de Deus (Pv 15:3). 

Ananias e Safira foram gananciosos e pensaram apenas em si, esquecendo que 

existe um Deus a quem devemos prestar contas, quiseram se fazer de bons 

cristãos, generosos, mas eram uma farsa. Veja algumas mentiras ditas pelos 

adolescentes: “Mãe, tô ligando para avisar que vou ficar na escola estudando” 

(Está indo para casa de algum amigo jogar videogame); “O valentão do 3º. Ano 
veio querer puxar briga comigo, se deu mal, saiu perdendo, peguei ele de jeito” (Na verdade fez de 

tudo para não encontrá-lo); e “Não tia, eu não “fiquei” com ele, ele queria, mas eu não disse que não” 

(Além de ter ficado, ainda foi atrás pedindo para “ficar”); e “Eu fiz a meditação todos os dias, só não 
decorei” (Não fez nenhum dia). Deus odeia mentiras. Leia os versículos que falam sobre mentira e 

faça a ligação das duas colunas: 

1 Jo 2.21 ●            ● Devemos abandonar qualquer tipo de mentira  

Pv 30.8 ●                                        ● Não devemos trocar a verdade de Deus pela mentira 

Rm 1.25 ●                                       ● Devemos manter longe a mentira 

Ef 4:25 ●                         ● Nenhuma mentira procede da Verdade de Deus  

DECIDINDO: (  ) Decido se estou escondendo alguma coisa dos meus pais, vou contar a verdade. 

COMPARTILHANDO:  Às vezes você está tão acostumado a contar “pequenas” mentiras, que 

parece não ser possível mudar esse hábito. Deus pode te ajudar a vencer essa dificuldade.  
 

Quarta-feira: O Diabo é o Pai da Mentira 

 
 
 
 

ENTENDENDO: A mentira foi criada pelo próprio Diabo, desta forma quem mente: (  ) faz o que 

agrada a Deus; (  ) faz o que agrada ao Diabo. Explique o que quer dizer: “quando mente, fala a sua 

própria língua”_____________________________________________________________. A 

natureza do Diabo é ser mentiroso, ele odeia a verdade, sendo assim, para ele a mentira é 

perfeitamente normal, pois é o pai da mentira. 

MEMORIZANDO: Afaste-se da mentira adolescente, pois ela pertence ao Diabo, ao invés disso 

aproxime-se da verdade decorando o versículo de hoje e aprendendo mais 

da Palavra de Deus, Pai da verdade. (  ) decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como vimos, o Diabo é o pai da mentira, assim, quem 

não pratica a verdade é filho do Diabo. Você se lembra da história em que a 

serpente tentou Eva (Leia Gn 3:1-13)? A serpente começou questionando 

“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.” Jo 8.44 



uma ordem de Deus: "Foi isto mesmo que Deus disse: ‘Não comam de nenhum fruto das árvores do 
jardim’?". O que ela estava tentando era distorcer a verdade de Deus em uma mentira. Ele também 

tentará enganar você, dizendo que uma mentirinha não é pecado, que os conselhos do seu líder não 

estão certos, que você pode ver pornografia, e que faltar ao culto do Nova Teens não vai fazer 

diferença. O que o Diabo quer é te enganar, já que ele é o pai da mentira, isso é normal, não é normal 

você permitir ser enganado por ele, pois você é filho de Deus e deve viver pela verdade. Aprendendo 

Mais: Agora você vai preencher o quadro da seguinte forma, para cada mentira do Diabo, você vai 

encontrar um versículo que fale a verdade de Deus, (Dica de Versículos: Pv 8:7-8; Pv 11:1; Pv 

14:5; Pv 17:4; 1 Ts 4:4-5; Tg 4:4 ) conforme o exemplo. 

O que diz o Diabo: Verdade de Deus Ref.: 

Você é livre, não precisa obedecer 
aos seus pais. 

Filhos obedeçam aos seus pais, pois isso me 
agrada. 

Cl 3.20 

Colar não é pecado   

Não há problema em “ficar”   

Você tem que viver de acordo com a 
moda do momento, fazer o que todo 
mundo faz. 

  

Uma mentirinha só não fazer mal a 
ninguém 

  

Não tem problema você ficar calado 
enquanto seu amigo mente, afinal 

quem está contando a mentira não é 
você.  

  

DECIDINDO: Para vencer a mentira, o primeiro passo é confessar que a praticou. (  ) Decido pedir 

ajuda para meu líder. (  ) Decido evitar a mentira, pois não sou filho (a) do diabo.  

COMPARTILHANDO:  Converse com Deus sobre suas decisões. Confesse seu pecado e peça 

ajuda para que você possa vencer essa batalha.  
 

Quinta-feira: O Castigo do Mentiroso 
 
 
 

 

ENTENDENDO: No versículo acima, você pode perceber que é a lista de pessoas que ficarão fora do 

Reino de Deus, e os mentirosos estão entre eles. Marque C (certo) ou E (errado) sobre mentira: (  ) 

Falar a verdade pros seus pais, ainda que seja castigado. (  ) Namorar escondido. (  ) Dar desculpas 

para justificar seu erro. (  ) Dizer que vai sair com os amigos, mas vai se encontrar escondido com 

alguém. A mentira se apresenta no seu dia a dia de várias formas, mas a Palavra de Deus ensina a 

falar a verdade em toda situação, assim você será recompensado e fará parte do Reino dos Céus. 

MEMORIZANDO: Só passe para outra etapa depois de decorar. (  ) Decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Como você aprendeu nesta semana, a mentira tem várias 

consequências, e uma delas é ficar fora do Reino de Deus. Em Ap 22:14-15 

(leia) vemos que os mentirosos não desfrutarão do Reino Celestial. A mentira se 

opõe à justiça e ao caráter verdadeiro, sendo o contrário de Cristo e assim não 

podem conviver. A mentira sempre foi uma arma poderosa da natureza humana, 

perigosa e mortal, carregada de injustiça e desonestidade, e suas consequências também são 

perigosas. Em novembro de 2003, em São Paulo, um casal de adolescentes perdeu a vida nas mãos de 
cruéis assassinos. E tudo começou com uma mentira: a adolescente Liana Friendenbach de 16 anos 
disse aos pais que faria uma viagem com as amigas, mas na verdade foi acampar com o namorado em 

Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade 
sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os MENTIROSOS – o lugar deles 

será no lago de fogo que arde com enxofre. Apocalipse 21:8a 



um sítio abandonado, onde ocorreu o crime. A mentira foi uma arma mortal, a adolescente acreditava 
que nada demais aconteceria. Essa é umas das principais estratégias do Inimigo, fazer você 
acreditar que uma mentira não tem nada demais e que se trata de apenas uma mentirinha, só um 
“pecadinho”. Olhe o versículo acima e veja que os idólatras, os assassinos, os mentirosos, todos estão 

na mesma lista e de fora do Paraíso. Não existe um pecado menor do que o outro, não existe 

mentirinha, tudo é pecado sim. Dar uma desculpa inventada para o professor por uma tarefa que você 

não fez é o mesmo pecado de namorar escondido, roubar, matar... Não seja enganado! Você deve se 

arrepender e não praticar mais a mentira. Se você quiser ter dias felizes, não fale mentira (Leia 1 

Pe 3:10).  
Aprendendo mais: Leia os versículos do quadro ao lado e escreva em 
cima de cada um deles do que se trata: sobre mentira ou verdade. 
Depois ligue ao quadrado do meio somente os versículos que falam 
sobre a verdade. A seguir faça uma auto avaliação nas situações que 
você tem cometido com mais frequência: ( ) Mudar a verdade para não 
ser castigado. (  ) Dar desculpas pros pais. (  ) Inventar histórias para 
convencer o professor/líder. (  ) Contar vantagens pros amigos. (  ) 
Cumprir o que promete para Deus. (  ) Cumprir o que promete para as 
pessoas.  
DECIDINDO: Não deixe a mentira atrapalhar seu sonho de morar no céu com o Senhor! Decida: (  ) 
Nas situações de mentira em que marquei X, vou mudar a situação e só falar a verdade. Escreva a 
situação que irá mudar: _______________________________________. (  ) Não vou aumentar 
as histórias para contar vantagens pros meus amigos. 
COMPARTILHANDO:  Agora fale com Deus e apresente a Ele suas decisões, peça ajuda para 
você ser fiel e falar só a verdade. =) 
 

Sexta-Feira: A Verdade Sempre Aparecerá 

 
 

 
ENTENDENDO: De acordo com o versículo, existe alguma coisa que vai ficar escondido para sempre? 

Explique ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

Por mais que você tente, e seja muito esperto. Este versículo é claro, que nada, absolutamente nada 

poderá ficar escondido ou oculto para sempre. 

MEMORIZANDO: A melhor maneira para você permanecer falando a verdade, é memorizando a 

Palavra da Verdade. Não deixe para depois, decore agora (   ) decorei. 

TIRANDO A LIÇÃO: Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve um momento na sua 

vida que ele vacilou (Leia 2 Sm 11 e 12). Como você leu, Davi tentou de muitas maneiras esconder 

seu pecado, ele começou a arquitetar para que todo mundo pensasse que o filho que Bate-Seba estava 

esperando era do seu marido. Mas Deus que ama seus filhos, e corrige 

sempre que necessário não permitiu que Davi vivesse com esta mentira. A 

verdade foi revelada, Davi sofreu as consequências, se arrependeu e 

continuou sendo um grande servo de Deus. Não adianta querer viver na 

mentira, cedo ou tarde a verdade vai ser revelada. A melhor coisa é 

arrepender-se e contar a verdade, Deus e aqueles que te amam te 

perdoarão. Se você é filho de Deus, não minta, pois quando você mente faz a vontade do diabo. 

Aprendendo mais: Leia os versículos a seguir e escreva sua lição principal:  

Sl 33:13 ____________________________________________________________________ 

Sl 139:8 ___________________________________________________________________ 

Hb 4:13 ____________________________________________________________________ 

“Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser 
conhecido”. Lc 12.2 



DECIDINDO: Você aprendeu muito essa semana. E tenho certeza que se lembrou de muitas mentiras 

que já contou, mas hoje decida deixar de ser um(a) adolescente mentiroso(a), decida viver na 

verdade. Baseado em tudo que você meditou essa semana, faça uma decisão prática. Decido _______ 

___________________________________________________________________________   

COMPARTILHANDO: Senhor, não é fácil falar a verdade, muitas vezes quando percebo, já estou 

mentindo. Mas não quero ser apontado como mentiroso, mas sim como adolescente que sempre se 

pode acreditar por falar a verdade. Amém!! 😉 


