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A falsa testemunha não ficará inocente; e o que 
profere mentiras não escapará.  

 

Quanto é importante falar a verdade? Extremamente! Uma falsa testemunha é 
alguém que conta mentiras contra ou a favor de outra pessoa, especialmente 
quando aquela pessoa está em julgamento por um crime. Mas este provérbio 
condena todos os tipos de mentiras. Mentirosos não escaparão à punição, pois 
todos os homens de bem, magistrados e governadores, e o SENHOR Deus 
do céu irão correr atrás deles até o julgamento. 

Leitor, permita que esta curta sentença que reflete o ódio do SENHOR a 
respeito de mentiras leve o seu coração a tremer a respeito de apresentar de 
forma inapropriada uma questão ou contar uma mentira. Somente aqueles que 
amam a morte passarão um trator sobre este provérbio e iniciam o seu dia 
sem verificar cuidadosamente por manchas na sua honestidade no espelho da 
palavra de Deus. 

Provérbios 12:19:- “O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua 
mentirosa dura só um momento.” 

Provérbios 21:6:- “Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é 
uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte.” 

Tiago 1:21-26:- “Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de 
malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode 
salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra e não somente 
ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é 
ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que 
contempla ao espelho o seu rosto natural; porque se contempla a si 
mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que 
atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo 
ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado 
no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua 
língua, antes, engana o seu coração, a religião desse é vã.”  

Deus odeia a mentira e mentirosos, 
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Provérbios 6:17,19:- “Olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que 
derramam sangue inocente, ... e testemunha falsa que profere mentiras, 
e o que semeia contendas entre irmãos.” 

Provérbios 12:22:- “Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, 
mas os que agem fielmente são o seu deleite.” 

Salmos 5:5-6:- “Os loucos não pararão à tua vista; aborreces a todos os 
que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira; o 
Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.” 

e todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo. 

Apocalipse 21:8:- “Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos 
abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos 
idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com 
fogo e enxofre, o que é a segunda morte.” 

Apocalipse 22:15:- “Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se 
prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete 
a mentira.” 

Todas as vezes que uma pessoa mente, ele atesta e prova que o diabo é o seu 
pai. 

Gênesis 3:1-5:- “Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias 
do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É 
assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse 
a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas, 
do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não 
comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, a 
serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Porque Deus sabe 
que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis 
como Deus, sabendo o bem e o mal.” 

João 8:44:- “Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos 
de vosso pai; ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na 
verdade, porque não há verdade nele; quando ele profere mentira, fala 
do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.” 

O Deus bendito fez disto o nono mandamento, 

Êxodo 20:16:- “Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.” 

e o Seu apóstolo do Novo Testamento detonou esta questão, também.  

Efésios 4:25:- “Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com 
o seu próximo; porque somos membros uns dos outros.” 

Colosenses 3:9:- “Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes 
do velho homem com os seus feitos.” 
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I Timóteo 1:10:- “Para os fornicadores, para os sodomitas, para os 
roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o 
que for contrário à sã doutrina.”  

O mentir trará, certamente, o juízo. Uma mentira leva a outra para manter a 
anterior encoberta, até que o mentiroso é pego na malha do engano que 
destrói a sua alma e reputação. Os homens dependem da verdade para a sua 
sobrevivência e sucesso; dessa forma o mentiroso será evitado e punido. 

Salmos 101:7:- “O que usa de engano não ficará dentro da minha casa; 
o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos.” 

A autoridade civil depende da verdade, e por essa razão ela pune os 
mentirosos. 

Provérbios 16:13:- “Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e 
eles amarão o que fala coisas retas.” 

Provérbios 17:7:- “Não convém ao tolo a fala excelente; quanto menos 
ao príncipe, o lábio mentiroso!” 

Provérbios 29:12:- “O governador que dá atenção às palavras 
mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios.” 

Deuteronômio 19:16-21:- “Quando se levantar testemunha falsa contra 
alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então, aqueles 
dois homens, que tiverem a demanda, se apresentarão perante o 
Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E 
os juízes bem inquirirão; e eis que, sendo a testemunha falsa 
testemunha, que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhe-eis como 
cuidou fazer a seu irmão; e, assim, tirarás o mal do meio de ti, para que 
os que ficarem o ouçam, e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal 
no meio de ti. O teu olho não poupará: vida por vida, olho por olho, 
dente por dente, mão por mão, pé por pé.” 

E Deus julgará os mentirosos severamente. 

II Reis 5:25-27:- “Então, ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E 
disse-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? E disse: Teu servo não foi nem 
a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura, não foi 
contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu 
carro, a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para 
tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? 
Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua semente para sempre. 
Então, saiu de diante dele leproso, branco como a neve.” 

Atos 5:1-11:- “Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua 
mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o 
também sua mulher; e, levando uma parte, a depositou aos pés dos 
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apóstolos. Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu 
coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do 
preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não 
estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? 
Não mentiste aos homens, mas a Deus.E Ananias, ouvindo estas 
palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que 
isto ouviram.E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e, 
transportando-o para fora, o sepultaram.E, passando um espaço quase 
de três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia 
acontecido.E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes por tanto aquela 
herdade? E ela disse: Sim, por tanto.Então, Pedro lhe disse: Por que é 
que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí 
à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a 
ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E, entrando os jovens, acharam-
na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande 
temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas.” 

Este provérbio é pesado com um aviso sóbrio – e novamente é repetido 
apenas quatro provérbios abaixo! 

Provérbios 19:9:- “A falsa testemunha não ficará impune; e o que 
profere mentiras perecerá.” 

Você recebeu o recado? Deus e todos os homens odeiam mentiras! Você deve 
odiá-la também! A Bíblia contém inúmeras variedades de avisos sobre a 
mentira. 

Levíticos 19:11:- “Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de 
falsidade cada um com o seu próximo.” 

Salmos 101:7:- “O que usa de engano não ficará dentro da minha casa; 
o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos.” 

Jeremias 9:3-5:- “E estendem a língua, como se fosse o seu arco para a 
mentira; fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque 
avançam de malícia em malícia e a mim me não conhecem, diz o 
Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos 
fieis; porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo 
anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a 
verdade; ensinam a sua língua a falar a mentira; andam-se cansando em 
obrar perversamente.” 

Atos 5:3-4:- “Disse, então, Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o 
teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do 
preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E, vendida, não 
estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? 
Não mentiste aos homens, mas a Deus.” 
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Tenha absoluta certeza de que o seu pecado se revelará – especialmente a 
mentira! 

Provérbios 12:19:- “O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua 
mentirosa dura só um momento.” 

Números 32:23:- “E, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o 
Senhor; porém sentireis o vosso pecado, quando vos achar.”  

Você costuma enfeitar os fatos, exagerar eventos, polir histórias ou 
arredondar números a seu favor? Você permite que fatos incorretos sejam 
mantidos, quando estes estão a seu favor? Ah, leitor! Fale a verdade aberta e 
plenamente em todo o tempo. Odeie mentir e qualquer outra forma sutil da 
mentira! Ame a honestidade e a verdade! Ore por livramento desta maldição 
do diabo! 

Salmos 119:29:- “Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me 
piedosamente a tua lei.” 

Pais! Exijam a verdade de seus filhos desde as suas tenras idades, pois bebês 
começam a mentir até antes de aprenderem a falar.  

Salmos 58:3-5:- “Alienam-se os ímpios desde a madre; andam errados 
desde que nasceram, proferindo mentiras. Têm veneno semelhante ao 
veneno da serpente; são como a víbora surda, que tem tapados os seus 
ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador perito 
em encantamentos.” 

Dê ênfase à total honestidade em todos os negócios da família em todo o 
tempo e puna a mentira mais severamente do que quaisquer outras infrações. 
Concentre o seu objetivo, especialmente, na mentira feita para evitar a 
punição, pois falar a verdade na ocasião é temer a Deus. Se você não os pune 
no início de suas vidas e lhes ensina a odiar a mentira, eles serão punidos mais 
tarde! 

Existem ocasiões quando o mentir é a forma correta? Sim, quando vidas estão 
em risco! Raabe, a meretriz foi justificada diante de Deus por mentir ao 
proteger dois espiãos. 

Tiago 2:25:- “E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também 
justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por 
outro caminho?” 

Deus abençoou as parteiras egípcias ao mentirem ao Faraó para proteger os 
bebês israelitas. 

Êxodo 1:15-21:- “E o rei do Egito falou às parteiras das hebréias (das 
quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra, Puá) e disse: 
Quando ajudardes no parto as hebréias e as virdes sobre os assentos, se 
for filho, matai-o; mas, se for filha, então, viva. As parteiras, porém, 
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temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera; antes, 
conservavam os meninos com vida. Então, o rei do Egito chamou as 
parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, que guardastes os meninos 
com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebréias 
não são como as egípcias; porque são vivas e já têm dado à luz os filhos 
antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E 
o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as 
parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas.” 

Davi, o homem Segundo o coração de Deus, mentiu em inúmeras ocasiões. 

I Samuel 19:11-17:- “Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, 
que o guardassem e o matassem pela manhã; do que Mical, sua mulher, 
avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te 
matarão. Então, Mical desceu a Davi por uma janela; e ele se foi, e 
fugiu, e escapou. E Mical tomou uma estátua, e a deitou na cama, e 
pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E, 
mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está 
doente. Então, Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: 
Trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os 
mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra, à sua 
cabeceira. Então, disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e 
deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Mical a Saul: Porque ele me 
disse: Deixa-me ir, por que hei de eu matar-te?” 

I Samuel 21:10-15:- “E Davi levantou-se, e fugiu, aquele dia, de diante 
de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe 
disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas 
danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus dez 
milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu 
muito diante de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos 
olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas 
portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então, disse Aquis 
aos seus criados: Eis que bem vedes que este homem está louco; por 
que mo trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos, para que 
trouxésseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar 
na minha casa?” 

II Samuel 15:31-37:- “Então, fizeram saber a Davi, dizendo: Também 
Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse 
Davi: Ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, 
chegando Davi ao cume, para adorar ali a Deus, eis que Husai, o 
arquita, veio encontrar-se com ele, com a veste rasgada e terra sobre a 
cabeça. E disse-lhe Davi: Se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, 
se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, 
como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-
me-ás, então, o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadoque e 
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Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do 
rei farás saber a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes. Eis que estão também 
ali com eles seus dois filhos, Aimaás, filho de Zadoque, e Jônatas, filho 
de Abiatar; pela mão deles aviso me mandareis de todas as coisas que 
ouvirdes. Husai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade; e Absalão 
entrou em Jerusalém.” 

E Deus enviou um espírito mentiroso ao Rei Acabe, que não desejava nem 
merecia a verdade. 

I Reis 22:19-22:- “Então, disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor: Vi 
o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava 
junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem 
induzirá Acabe, a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia desta 
maneira, e outro, de outra. Então, saiu um espírito, e se apresentou 
diante do Senhor, e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com 
quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de 
todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás; 
sai e faze assim.” 

Estes são apenas alguns poucos exemplos na Bíblia a respeito da mentira que 
não são condenados. 

O nosso bendito Senhor é a Testemunha Fiel e Verdadeira. 

Apocalipse 3:14:- “E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: 
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação 
de Deus.” 

A razão pela qual os outros não acreditaram Nele foi porque Ele falava a 
verdade! 

João 8:45:- “Mas porque vos digo a verdade, não me credes.” 

O homem natural prefere a mentira, e nada tem mudado em nossos dias! 
Evolução? Que mentira ridícula e insana! Igrejas que pregam mentiras sempre 
terão multidões maiores do que aquelas que ensinam a verdade. 

I Timóteo 4:1-3:- “Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos 
tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos 
enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que 
falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo 
o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou 
para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles 
com ações de graças.” 

II Timóteo 4:3-4:- “Porque virá tempo em que não sofrerão a sã 
doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si 
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doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os 
ouvidos da verdade, voltando às fábulas.” 

Homens sábios não medirão a santidade pelo seu crescimento ou sucesso, 
mas pela sua verdade. 

I Timóteo 6:3-6:- “Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não 
conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a 
doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira 
acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, 
porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de 
entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa 
de ganho. Aparta-te dos tais.” 

 

 

Tradução livre em português, cuja divulgação foi autorizada pelos autores da 
versão original em inglês, do site www.LetGodBeTrue.com. Se você deseja receber 
diariamente a versão original do estudo em inglês, é só solicitar no site citado.   
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