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Introdução: (Vamos ler Matheus 28:11-15). É impressionante a atualidade da bíblia. 
Não existe acontecimento na vida humana, que a bíblia não tenha um referencial 
para nos dar. O texto que lemos fala de um mesmo fato, mas a maneira como foi 
contado fora muito diferente.  Vamos compreender o cenário: 

• Jesus havia sido morto e alguns dos que concordaram com sua morte, pediram 
algo no mínimo inusitado a Pilatos: Mateus 27:62-66 

• Maria e Maria Madalena vão ao sepulcro e encontram um anjo que afirma ter 
Jesus ressuscitado. Obs. Os guardas presenciaram isso. Mateus 28:1-4 

• Jesus se encontra com Maria e a Maria Madalena, e ordena que elas avisem 
aos discípulos que o encontrem na Galileia. Mateus 28:9-10. 

• Os Guardas foram contar o que viram. Mateus 28:11 

• Mas os Principais e os sacerdotes os subornaram. E eles espalharam uma 
mentira dizendo que era verdade.  Mateus 28:12-15.  
O que podemos aprender hoje? 

 
1º Aprendemos que por mais que os fatos sejam verdadeiros sempre existirão 
aqueles que estão dispostos a nega-los.  
A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que preferiram ouvir a voz do engano a 
ouvir a voz da verdade. (Eva e Adão, Caim, Esaú, Judas, Ananias e Safira, etc..). 
Por que essas pessoas preferem a mentira?  
 
2º Aprendemos que a mentira atende a interesses pessoais.  Os Guardas 
presenciaram tudo. Mas preferiram contar a versão mentirosa por que eles tinham 
mais compromisso com sigo mesmos do que com a verdade. 
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. 

 
3º Aprendemos que a mentira pode ser muito mais aceita por aqueles que estão 
sendo enganados do que a verdade.  
Mark Twain disse: Uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a 

verdade ainda calça os sapatos.  
O texto diz que se espalhou entre os Judeus de que Jesus não havia 

ressuscitado. 2Timóteo 4:3Porquanto, chegará o tempo em que não suportarão o 

santo ensino; ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si 

mesmos, de acordo com suas próprias vontades. 

 
Conclusão: Em um tempo onde temos muita informação, é preciso considerar os 
interesses dos que estão falando, para que não nos tornemos presas da mentira. 
Romanos 9:1 - EM Cristo digo a verdade, não minto dando-me testemunho a minha 
consciência no Espírito Santo. 

 

 

 

Quebra gelo: Você já ouviu 

uma notícia e depois você 

descobriu que era mentira? 

O que Deus falou com você 

hoje? 

Você deseja que alguma 

área de sua vida seja 

mudada por Jesus? 

PROPÓSITOS DE 

ORAÇÃO! 

a) Cada participante 

deverá apresentar seus 

pedidos.  

b) Oração pela casa 

anfitriã e pela 

multiplicação do GCEU.  

c) Oração por nossa igreja, 

seus pastores e líderes. 

d) Oração especial por 

nosso bairro, cidade e Pais 

Santa Ceia 15/03 – 9h 
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