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Lição 08

O perigo de ser enganado
por falsos profetas
Texto Áureo

“E disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta: Ouve agora, Hananias: não te enviou o
Senhor, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras.” Jr 28.15

Verdade Aplicada

Deus é quem dá a vida e é a fonte da verdade; o diabo destrói a vida e é o pai da mentira.

Textos de Referência
Jr 28.14-17

INTRODUÇÃO

A mentira é filha do diabo! Para vencê-la, devemos nos despir do velho homem, da velha
maneira de viver. Este estudo mostra a necessidade de renovarmos a nossa mente pela Palavra
de Deus.

1. O PERIGO DO FALSO PROFETA
Desde Moisés o Senhor Deus já alertava Seu povo sobre o perigo de ser enganado por
falsos profetas (Dt 13.1-4). Também encontramos o apóstolo Paulo instruindo a igreja em Corinto
acerca da necessidade de julgar as profecias (1Co 14.29). Jeremias tinha como função principal
ser profeta do Senhor, mas este cargo lhe trouxe muito desgaste, pois o profeta do Senhor fala o
que o povo precisa ouvir e o falso profeta fala o que o povo quer ouvir.

Comente:

1.1 Guardai-vos dos falsos profetas
1.2 O confronto de Hananias
1.3 Dois profetas: dois exemplos
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2. A PALAVRA DE DEUS PERMANECE
O apóstolo Paulo nos adverte: “Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo que
o homem semear, isso também ceifará.” (Gl 6.7). Infelizmente, os falsos profetas pregam que as
bênçãos de Deus são alcançadas incondicionalmente e que não carecem de um arrependimento
sincero, nem de um viver puro. Hananias esqueceu de dizer ao povo que um viver puro diante do
Senhor é sinônimo de uma vida abençoada. Jeremias era diferente. Ele dizia que não bastava só
ouvir a voz de Deus, mas que tinha que haver mudança de atitude. Por esses valores Jeremias
lutava.

Comente:

2.1 Um povo vulnerável em sua fé
2.2 Devemos tomar cuidado com os profetas mentirosos
2.3 Cristo, o maior profeta

3. NADA PODEMOS CONTRA A VERDADE
Sempre existirão dois caminhos a serem trilhados: o da verdade e o da mentira. Hananias
preferiu andar pelo caminho da mentira, ocasionando sua morte. A Palavra de Deus nos recomenda
a irmos sempre pelo caminho da verdade, como fez o profeta Jeremias. O Senhor abomina a
mentira e por isso não suporta a presença dos mentirosos (Ap 22.15). Vigiemos no que falamos,
para que o diabo não encontre brecha em nós (Tg 4.7).

Comente:

3.1 O pai da mentira
3.2 A primeira mentira do mundo
3.3 O cinto da verdade

CONCLUSÃO

Temos que falar sempre a verdade, custe o que custar, sempre com honestidade! Por isso,
devemos ter muito cuidado com o que falamos! Pois, um dia, cada um de nós prestará conta de
cada termo que saiu de nossa boca.
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