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Em português o nosso tema de hoje é: 

Notícia falsa ou Notícia verdadeira.  

Inicialmente, desde já ressaltamos que Jesus 

é o caminho, A VERDADE, e a vida (...). Logo, a 

verdade deve ser parte integrante de nosso caráter 

e de nossas vidas.  

Atualmente o termo Fake News (ou notícia 

falsa, em português) ficou muito conhecido. Mas, 

essa expressão é usada desde o século XIX, de 

acordo com o dicionário Merriam-Webster. O 

termo é em inglês, mas se tornou popular em todo 

o mundo para denominar informações falsas que 

são publicadas como verdadeiras, principalmente, 

em redes sociais.  

É importante explicarmos que não é de hoje 

que algumas mentiras são divulgadas como 

verdades, porém foi com o advento das redes 

sociais que esse tipo de publicação se popularizou.  

A respeito de mentiras que às vezes são 

propagadas como verdades, Jesus bem disse: Vós 

tendes por pai o Diabo, e quereis satisfazer os 

desejos de vosso pai; ele é homicida desde o 

princípio, e nunca se firmou na verdade, porque 

nele não há verdade; quando ele profere mentira, 

fala do que lhe é próprio; porque é mentiroso, e 

pai da mentira. (Jo 8:44).  

Na Bíblia Sagrada temos um registro 

importante acerca de uma mentira (Fake News), 

que foi contado na Igreja do Primeiro século, tendo 

o Senhor corrigido severamente tal mentira, fato 

que pode nos ajudar a promover mudanças em 

nossas vidas.  

Vamos ler a palavra de Deus em Atos 4:32 

até 5:11, o caso de Ananias e Safira, para que 

aprendamos quatro (4) lições importantes de Deus 

para as nossas vidas.  

1ª) DEUS CORRIGIU PARA 

PRESERVAR A UNIDADE. (At 4:32-35)  
Os discípulos de Jesus tinham uma só mente 

e coração a ponto de não deixarem ninguém passar 

necessidade. Eles vendiam suas propriedades e 

traziam o dinheiro para que a Igreja cuidasse das 

pessoas. Isso fica claro no verso 34: traziam o 

dinheiro da venda e colocavam aos pés dos 

apóstolos, ou seja, a liderança estabelecida por 

Deus e pela Igreja (At 6:1-7) cuidava dos recursos 

com aquela específica necessidade. Assim, Deus 

tratou o pecado da mentira para cuidar da unidade 

da Igreja. E, com isso, coibiu a ação de satanás de  

 

tirar o brilho daquela vida que caía na graça de 

todo o povo. 

2ª) DEUS CORRIGIU PARA 

VALORIZAR OS FIÉIS. (At 4:36-37)  
Ao inibir a mentira (Fake News), o Espírito 

Santo, nos deu uma linda notícia verdadeira (True 

News): Barnabé, cujo nome significa encorajador 

era um discípulo aprovado e vivia a verdade. Ao 

vender um terreno e trazer o dinheiro para que os 

apóstolos o administrassem, visando a necessidade 

da Igreja naquele momento, Deus honrou sua 

atitude e espalhou essa notícia pelos séculos 

futuros e hoje estamos sendo abençoados por esse 

testemunho poderoso. Vale à pena sermos fiéis. É 

desse jeito!  

3ª) DEUS CORRIGIU PARA ACABAR 

COM A FAKE NEWS. (At 5:1-10)  
Estamos inseridos numa cultura de mentiras; 

isso não é um fato isolado, mas o hábito das 

pessoas mentirem o tempo todo, como se isso 

fosse normal.  

E, hoje podemos até mesmo nos perguntar: 

Será que não fazemos o mesmo? Um Exemplo: Ao 

receber uma chamada ao telefone mentem: - diga 

que não estou.  

Lembre-se que mentir é pedir benção ao pai 

da mentira - o diabo.  

Ananias e Safira, supostamente, queriam 

manter as aparências, por isso recorreram à 

mentira e combinaram isso entre si. O resultado foi 

letal; morreram no mesmo dia, por causa do 

mesmo pecado. A Pergunta de Pedro é reveladora: 

Por que você permitiu que satanás enchesse o seu 

coração?  

4ª) DEUS CORRIGIU PARA 

PROMOVER O SEU NOME. (At 5.5,11)  
O texto revela que Ananias e Safira 

pensaram que era possível enganar os homens, 

mas acabaram se dando mal: mentiram a Deus e 

tentaram (puseram à prova) o Espírito do Senhor. 

Deus não se deixa enganar, o que o homem 

semear, isso também ceifará. (Gl. 6:7).  

Notamos que GRANDE TEMOR se 

apoderou de todos que testemunharam a morte de 

Ananias (verso 5).   

O mesmo ocorreu na morte de Safira, 

algumas horas depois. (verso 11).  

O devido temor, zelo, respeito pelo nome de 

Deus deve ser um limitador de nossos pecados.  
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Versículo da semana: 
Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade 
e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim. 

João 14:6 


