Mentirinha é pecado
“Mantém longe de mim a falsidade e a mentira” (Provérbios 30.8)

Uma mentira nunca será uma verdade
Umas das conhecidas frases associadas à Adolf Hitler dizia que “uma mentira repetida mil vezes tornase verdade”. De fato, uma mentira repetida muitas vezes até pode gerar confusão e crenças
equivocadas, mas certamente ela nunca será uma verdade. Não importa o tamanho, a relevância e a
quantidade de vezes ditas, uma mentira será sempre uma mentira e nunca agradará a Deus.

O pai da mentira
Popularmente no Brasil é comum todos se proclamarem como filhos de Deus, mas os mentirosos têm outro pai,
que não Deus. Em João 8.44, Jesus diz que aquele que mente é filho do Diabo, pois ele foi homicida desde o
princípio e não se apegou à verdade. Contudo, muitas vezes o coração enganoso do homem tende a reprimir
apenas os pecados tidos como escandalosos (por exemplo, o homicídio, o roubo e a idolatria a outros deuses)
sem se importar muito com os pecados mais “discretos” e “comuns”. A famosa mentirinha talvez esteja tão
presente na vida de alguns que não percebem o quanto isso desagrada a Deus e exalta o pai da mentira.

Consequências da mentira
Não importa o tamanho da mentira, ainda que aos nossos olhos seja algo que não vai prejudicar ninguém
ou que não seja muito relevante, para Deus a mentira é pecado e tem consequências gravíssimas. O livro
de Apocalipse nos alerta que os mentirosos não herdarão o reino dos céus (Apocalipse 21.8), ou seja, a
consequência para essas pessoas é a morte eterna. A mentira traz consequências também para a vida
terrena, como vemos no episódio de Ananias e Safira, que ao mentirem sobre a venda de uma propriedade
caíram mortos aos pés dos discípulos (Atos 5.1-11). Portanto, cuidado com a falsa ideia de que mentirinhas
são inofensivas, pois mentira é um pecado que deve ser combatido todos os dias.

Conhecendo a verdade
Ao contrário do Diabo que é o pai da mentira, Deus é aquele que não é homem para mentir (Números
23.19). Além do mais, vale lembrar que a verdade é uma pessoa, Jesus (João 14.6). Quando o conhecemos
e prosseguimos em conhecê-lo, a Verdade nos liberta dos pecados e de todos os enganos e mentiras de
Satanás que nos aprisionam em uma vida que leva à morte eterna. Aceite Jesus hoje como a Verdade da
sua vida, seu Salvador e Senhor, e com isso se liberte do pecado da mentira.

Pare, pense e diga sempre a verdade
A verdade nem sempre é o caminho mais fácil, muitas vezes não temos coragem de falar aquilo que é
verdadeiro por medo de desagradar alguém, de expormos uma fraqueza pessoal ou por tantos outros
motivos, que em um primeiro momento podem até parecer plausíveis e justificáveis. Mas a verdade é
sempre libertadora e deve ser dita com coragem, amor e de forma respeitosa. Pare e pense se você tem o
hábito de mentir, ainda que por coisas pequenas e supostamente sem maldade, e reflita o quanto isso é
pecado e tem agradado apenas ao pai da mentira. Aproveite esse momento de reflexão para pedir a Deus
que liberte o seu coração desse desvio de caráter e que Satanás não mais o engane de que pequenas
mentirinhas são inofensivas.

