


Nota para pais e líderes de jovens

Nas reuniões que tivemos com grupos de garotas nos meses que 
antecederam à concretização deste livro, aprendemos a amar ainda mais 
profundamente essa geração de meninas. Também adquirimos ainda  
mais consciência da extensão do engano e da escuridão em que estão 
mergulhadas. Querendo ser uma luz nessa escuridão, decidimos que 
precisávamos ser mais específicas e diretas sobre diversos temas delicados, 
entre eles questões sobre sexo, distúrbios alimentares e sobre interesse por 
atividades de magia e ocultismo.

Procuramos ser discretas, mas sem usar de meias palavras nem nos  
esquivar de problemas que sabemos que muitas garotas enfrentam. Se tiver 
alguma preocupação a respeito de como tratar desses assuntos, aconselhamos 
você a ler este livro antes de estudá-lo com sua filha ou com as meninas de  
seu grupo de jovens. Você também pode se oferecer para acompanhá-las  
na leitura da obra.

Nancy e Dannah
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Por trás de cada livro existe a história de como ele nasceu. E são os 
personagens que dão vida à história. Queremos agradecer, na ordem em que 
apareceram em cena, a todos os “personagens” que citamos (pelo menos a 
maioria deles). (Como os créditos que passam na tela no final de um filme!) 
Muito obrigada...

Greg Thornton e a equipe da Moody Publishers — Greg vem trabalhando com 
a gente há quase uma década. Temos enorme respeito por sua liderança sábia 
e dedicada em nossas publicações, assim como em nossa vida pessoal. Ele 
teve a ideia deste livro e nos uniu para criá-lo. (Estamos muito felizes por 
isso!) Jennifer Lyell foi uma parceira preciosa da equipe da Moody. Ela fez de 
tudo, desde a gestão de contratos até a compra de passagens de avião para vir 
ao nosso encontro nos momentos críticos, quando precisamos de seu apoio 
pessoalmente. Ela até compilou o primeiro rascunho do capítulo 15, A Verdade 
que nos liberta! Isso é que é uma editora de serviço completo!

Bob Lepine — talvez aqueles que ouvem FamilyLife Today reconheçam a 
voz dele, apresentando o programa junto com Dennis Rainey. Como amigo 
comum (e membro do comitê de Nancy), Bob também contibuiu muito para 
juntar nossos esforços, cuidando para que estivéssemos sempre “no mesmo 
passo”. Queríamos ter certeza de que o que estávamos dizendo tem coerência 
e base bíblica e teológica. Ele se ofereceu para analisar o livro e nos deu 
opiniões sábias e proveitosas. Obrigada, Bob, por caminhar com a gente essas 
milhas a mais.

Robert Wolgemuth e Associados — homens como Robert, que atuam 
como agentes literários, fazem o mundo editorial acontecer, não só como 
representantes de autores, mas também como representantes de Cristo. 
Obrigada, Robert!

Mike Neises e a equipe do ministério Revive Our Hearts — Mike é uma bênção 
para Nancy porque gerencia as atividades de seu mundo editorial, junto com 
Robert. Ele investiu bastante tempo na parceria entre Moody Publishers, 
Revive Our Hearts e Pure Freedom para este projeto. Obrigada, Mike!

Agora a história se afasta do mundo editorial cristão e entra no mundo em 
que vocês vivem — o mundo real, com seu básico estilo de vida americano … 
que é seguido pelos demais países ocidentais! Precisávamos saber em que áreas 
as mentiras afligem vocês, por isso, nosso agradecimento especial a…

Gratas!



Erin Davis — Erin entrou em cena na etapa seguinte, como nossa querida 
líder do grupo de discussão em nível nacional. Ela se reuniu com centenas 
de garotas e pesquisou ainda mais para nos ajudar a entender como pensam. 
De Little Rock a Santa Barbara e de Chicago a Atlanta, garotas de todos os 
cantos dos Estados Unidos se apaixonaram por nossa Erin, uma fanática pelos 
caramelos Milk Duds. (Nós a amamos também!)

Coordenadores e participantes dos nossos grupos de discussão — as mulheres que 
coordenaram os nossos grupos de discussão sabem como ninguém preparar 
lanchinhos deliciosos com algum ingrediente secreto que faz as meninas 
falarem pelos cotovelos! Somos gratas a vocês! E agradecemos a todas as 
garotas que compareceram a um desses grupos, abriram o coração e falaram 
sobre a realidade que estavam vivendo.

Kelly Witte e Dawn Wilson — essas mulheres incríveis se transformaram em 
verdadeiras leitoras nerds, mergulhando junto conosco em uma porção de 
pesquisas para descobrir tudo o que encontramos no coração das garotas. Muito 
obrigada, Kelly e Dawn. (Kelly, você fica um charme com seus óculos de leitura!)

Amigas que leram nosso imenso manuscrito original — com cerca de 55 mil 
palavras, este deve ser o maior livro que uma adolescente precisa ler. Imagine 
lê-lo sem todos esses recursos gráficos bacanas (criados pela Julia Ryan). 
Mulheres e moças como Paula Hendricks, Kim Wagner, Alyssa Spang e 
outras mais foram muito corajosas em aceitar o desafio dessa tarefa e oferecer 
conselhos ao longo do trabalho.

Amigos que oraram por nós em cada etapa do processo — foram vocês que 
mantiveram nossas mãos levantadas durante os longos dias e noites. O Senhor 
ouviu suas orações e continuou nos reabastecendo com força e alegria na 
jornada. As vidas que serão impactadas por este livro são fruto do amor dessas 
pessoas e de seu fiel ministério de oração.

Bob, Robby, Lexi e Autumn Gresh — Bob atuou como agente de Dannah e 
como seu amigo querido do coração que a ajudou a se manter confiante e 
concentrada neste trabalho, quando o Inimigo às vezes tentava fazê-la acreditar 
em mentiras que ela pensava já ter superado há muito tempo. Os pequeninos 
da família Gresh, que agora já são jovens, deram muitas opiniões e suportaram 
a enxurrada de perguntas que a mamãe fazia para tentar esclarecer coisas sobre 
as meninas que elas são ou com quem interagem. (Robby, você um dia vai ser 
um marido paciente e sábio para alguma garota sensacional.) Obrigada a vocês 
por se sacrificarem conosco.

Jesus — somos gratas a ti por unir nosso coração e por seres a Verdade que 
genuinamente nos libertou. Nós te amamos.

Nancy e Dannah



Mais de mil 
garotas do país 
inteiro fizeram 
o nosso teste 

sobre Mentiras 
Incendiárias.



Desde a época em que estava terminando o ensino fundamental, 
quando seus pais se divorciaram, a nossa amiga Erin Davis tinha problemas 
com ataques de pânico. Eles aconteciam principalmente à noite e eram 
desencadeados por pesadelos horríveis. Quando acordava, Erin mal conseguia 
respirar e precisava da ajuda de alguém para acalmá-la. Por causa disso, nunca 
podia dormir sozinha. Ela fez faculdade e se casou com seu namorado dos 
tempos de adolescente, um pastor de jovens extraordinário, mas ainda era 
atormentada pelo pânico.

Alguns anos atrás, no verão, ela finalmente pediu que alguns amigos 
orassem com ela para saber o que podia estar causando essas crises repentinas 
e recorrentes de medo paralisante. Os amigos perguntaram a Erin que 
tipo de pensamentos lhe passavam pela cabeça durante os episódios de 
pânico. Quando ela contou o que sentia nesses momentos, ficou evidente 
que os ataques eram reações a ideias e crenças subjacentes que nada tinham 
de verdadeiras. Seus sentimentos eram muito reais, mas eram baseados em 
algumas mentiras muito graves e destrutivas. Mentiras como:

Introdução

Mentiras incendiárias

Desafiamos você a responder a um {pequeno questionário}

que vai abrir seus olhos!

mentira nº 1: Todo mundo vai embora. 

mentira nº 2: Eu tenho de cuidar de mim mesma.

mentira nº 3: Não posso demonstrar meus sentimentos, 
senão vou me magoar.
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Para os amigos de Erin foi fácil perceber que essas afirmações eram 
contrárias à Verdade de Deus, mas ela precisava enxergar isso por si mesma. 
Quando oraram juntos, os amigos lhe pediram que refletisse sobre o que Deus 
diria a ela sobre essas coisas. Veja o que ela concluiu.

Caso você não tenha percebido, as verdades em que Erin se concentrou 
naquele momento de oração são passagens poderosas, extraídas diretamente 
da Palavra de Deus. Esses versículos foram o foco de seu grupo de oração 
naquele dia. Nos dias seguintes, ela continuou meditando nessas passagens 
bíblicas enquanto ia “reprogramando” seus pensamentos.

Os resultados foram surpreendentes! Passados alguns dias, quando  
voltava de carro para casa, Erin se hospedou sozinha num hotel da estrada 
e, depois de anos, teve sua primeira noite sem o habitual ataque de pânico. 
Seus pais continuam divorciados. Ela às vezes ainda luta com o medo, mas 
raramente ele surge com tanta força como acontecia noite após noite durante 
quase dez anos.

As mentiras em que antes ela acreditava a escravizavam. Foi a Verdade que 
a libertou desses grilhões.

Acreditamos que a grande maioria das jovens cristãs (e também muitas 
mulheres não tão jovens!) estejam sofrendo consequências por acreditar em 
mentiras. Entre essas consequências estão rompimento de relacionamentos, 
medo, depressão e culpa, para citar apenas algumas.

A quantidade de efeitos decorrentes de acreditar numa mentira é tão 
grande quanto o número de mentiras que existem para se acreditar. Porém, 

mentira nº 1: Todo mundo vai embora. 

verdade nº 1: “Não te deixarei, nem te desampararei”.

mentira nº 2: Eu tenho de cuidar de mim mesma. 

verdade nº 2: “Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus”. 
(Erin percebeu que estava tentando desempenhar o papel de Deus em sua vida.)

mentira nº 3: Não posso demonstrar meus sentimentos, senão vou me magoar. 

verdade nº 3: “Eles saberão que somos cristãos pelo nosso amor”.
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se existe uma palavra que define bem o que 
acontece a quem acredita em mentiras, essa 
palavra é “servidão”. O dicionário define 
servidão como “escravidão […] a condição de 
estar submetido a algum poder externo […] a 
condição de estar sob o controle de uma força 
ou influência”. Em outras palavras, quando 
você acredita numa mentira, essa mentira pode 
começar a controlar áreas de sua vida. 

a bíblia diz que “o homem é escravo daquilo que o domina”  
(2Pe 2.19b, NVI). Existe alguma área de sua vida que esteja consumindo 
suas forças, algo em que você não consegue parar de pensar — talvez algo 
relacionado a distúrbios alimentares, rapazes ou mesmo sua aparência?  
Você acha que sua vida está sendo controlada por emoções poderosas —  
como medo, tristeza, raiva, solidão, ciúme, inveja ou autopiedade? Identifica 
em sua vida algum hábito prejudicial ou comportamento destrutivo — coisas 
como se cortar, beber, usar drogas ou se envolver em atividades sexuais — que 
parece que não consegue mudar ou abandonar?

Você precisa saber que não está sozinha nisso. Para escrever este livro, 
conversamos com mais de mil garotas adolescentes em todo o território dos 
Estados Unidos. Estávamos à procura de sinais de que elas estavam dando 
crédito a mentiras que as escravizavam.

Não foi preciso procurar muito tempo. Muitas reconheceram que 
acreditavam em mentiras de Satanás a respeito de si mesmas, de seus pais, de 
seus relacionamentos e até mesmo de Deus. As 25 mentiras que abordamos 
neste livro decorrem do que essas jovens nos contaram. Coisas como:  
“Eu não tenho valor” ou “Eu não tenho amigos” ou “Eu nunca vou conseguir 
dominar meu pecado”. Declarações como essas a seguir confirmaram a 
preocupação que primeiro nos motivou a escrever este livro:

Mentiram para nós.

Nós fomos enganadas.

ser.vi.dão, s. f. 
1. Condição de 

servo, de escravo; 
escravidão; cativeiro

2. Condição de 
quem é dominado 
totalmente por algo 

ou alguém
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Tudo começou com a primeira mulher 
que existiu. Eva foi abordada pelo próprio 
Satanás, o pai de todas as mentiras, 
no jardim do Éden. Ela acreditou nas 
mentiras do Enganador. É impossível 
calcular todos os problemas do mundo que 
resultaram desse único fato. As mentiras 
são devastadoras! Na realidade, uma única 
mentirinha pode virar seu mundo de cabeça 
para baixo.

Desde aquela ocasião, as mentiras 
de Satanás continuam afetando o modo 
de todos nós pensarmos. Elas estão em 
toda parte. Estão nas páginas das revistas 
que lemos e nos filmes a que assistimos. 
Estão em todos os canais de televisão e 
na internet. Podem ser encontradas nas 
mensagens de texto que recebemos pelo 
celular e nas conversas que temos com 
nossos amigos. Chegamos até a ouvir essas 
mentiras ecoando em nossos pensamentos 
e, de tanto ouvi-las, começamos a mentir 
para nós mesmas!

Contudo, uma porção de meninas com 
quem conversamos não conseguia perceber 
o engano, mesmo estando mergulhadas 
nas consequências emocionais, relacionais, 
físicas e espirituais dessas mentiras. A 
parte mais difícil é que toda mentira, por 
natureza, é ardilosa e difícil de ser detectada. 
A gente pode engolir a isca de uma mentira 
hedionda e destrutiva — junto com anzol, 
linha e tudo o mais — sem sequer perceber.

Temos certeza de que muitas garotas estão 
sofrendo as consequências destrutivas de acreditar 

Nosso teste 
das “Mentiras 
incendiárias”

Nosso objetivo neste livro é 
expor o Enganador e qualquer 
das mentiras dele em que você 
talvez esteja acreditando. Mas 
antes queríamos ter certeza 
de identificar corretamente 
os problemas que você e 
suas amigas enfrentam. Por 
isso, nossa equipe pegou a 
estrada para entrevistar mais 
de mil garotas em dez cidades 
diferentes para aplicar nosso 
teste das “Mentiras incendiárias” 
por todo o país.

Cerca de cem dessas meninas 
participaram de um grupo de 
discussão informal de duas 
horas. Nesses encontros, 
fizemos perguntas para sondar 
as áreas em que a mentira 
estava criando raízes. O restante 
participou de pesquisas mais 
curtas nas quais verificávamos 
o que aprendêramos com as 
meninas com quem tínhamos 
conversado frente a frente no 
grupo de discussão.

O resultado: descobrimos 25 
mentiras em que as garotas 
dessa faixa etária em geral 
acreditam. Essas mentiras 
podem estar incendiando a sua 
vida agora. Estamos aqui para 
apagar essas chamas com um 
pouco da Verdade!
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em mentiras, mas não conseguem enxergar a ligação entre o que estão enfrentando e 
essas mentiras tão enraizadas. Isso nos faz perguntar: você consegue enxergar o 
engano em sua própria vida?

Teste: “Em que estado estão as  
brasas da mentira em sua vida?”

Desafiamos você a fazer o teste “Em que estado estão as brasas da 
mentira em sua vida?”. (Esta é uma versão reduzida do nosso teste das 
“Mentiras incendiárias” que aplicamos no país inteiro.) Apesar de não ter o 
devido rigor científico, esse teste deve revelar as áreas em que você talvez esteja 
sendo enganada ou iludida. (Atenção: esse teste lhe dará uma boa ideia de onde 
pode haver alguma brasa só esperando a oportunidade para virar um incêndio!) 

Escolha uma opção de cada par abaixo, circulando 
a palavra ou a frase que define como você se  
sente ou reage a maior parte do tempo.

(1)   descontraída ou >>> Totalmente estressada

(2)   Sem namorado e feliz ou Preciso arrumar um namorado

(3)  Estou satisfeita com minha aparência ou Eu me acho feia

(4)     SINTo-ME pErdoada ou Culpada

(5) definitivamente levo meus problemas primeiro para 
deus ou Preciso pedir conselhos aos meus amigos

(6)   Tenho amigos suficientes ou > Eu me sinto solitária

(7)   Sou simpática ou > Vivo de TpM

(8)     Sou auTêNTICa ou Sou hIpóCrITa

(9) tenho controle sobre meu mundo tecnológico ou 
Morreria sem mensagens de texto, Facebook etc.

>>
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(10) Eu me sinto confiante na decisão de me manter  
pura ou sinto vergonha de estar sozinha

(11) Eu me sinto contente com o que tenho ou prECISo  
fazer compras agora

(12) Sou sempre eu mesma ou Sou diferente, dependendo 
de quem esteja comigo

(13)    Eu me sinto vitoriosa ou Incapaz de vencer certos pecados

(14) Estou sempre disposta a obedecer ou  
Com raiva de meus pais

(15) Eu me sinto confiante na proteção de deus  
ou Tenho medo do diabo

Bem, não precisa ser nenhum gênio para perceber que colocamos primeiro 
as descrições saudáveis (“Nenhuma brasa aqui. Você é a porta-voz da verdade 
da sua geração!”) e as descrições perniciosas por último (“Alerta de brasas! 
Você corre perigo!”). Quais você circulou?

“Nenhuma brasa aqui.  
Você é a porta-voz da  

verdade de sua geração.” 

Se você tem emoções e relacionamentos positivos e saudáveis a maior parte 
do tempo, agradeça a Deus porque ele a tem protegido. Mas não pare de ler 
o livro. Você mesma talvez não esteja acreditando em mentiras, mas ainda faz 
parte dessa crise. Precisamos que você se junte a nós para apagar as mentiras 
que estão incendiando sua geração.

A Bíblia diz que temos a responsabilidade de procurar restaurar aqueles 
que se desviam da Verdade. Deus quer usar você para revelar a Verdade aos 
que estão presos na armadilha do engano e da ilusão. Acreditamos que estas 
páginas vão incentivá-la a pôr isso em prática.
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“Cuidado: brasas!  
Você corre perigo”.

Talvez você pertença a esse 
segundo grupo. Em algum grau, 
você sente emoções negativas ou 
tem reações perigosas motivadas 
pelas mentiras em que tem 
acreditado (embora você talvez 
nem perceba que são mentiras). 
Você está no grupo “Cuidado: 
brasas! Você corre perigo!”. O 
que nos faz pensar que você está 
nesse grupo? Bem, o fato de que já 
passamos por isso. Já lutamos com 
muitas dessas coisas que aparecem 
em nosso teste.

No entanto, nós, e inúmeras 
outras mulheres e garotas, 
aprendemos a nos libertar das 
mentiras que Satanás coloca 
em nosso caminho. Queremos 
mostrar que você pode se libertar 
de qualquer mentira em que esteja 
acreditando. Queremos que se 
liberte da depressão, da culpa, do 
estado de confusão, da rejeição 
e do desânimo decorrentes de 
acreditar nessas mentiras.

Se não fugir das mentiras, você 
estará correndo um sério risco — 
tanto imediato quanto futuro na 
sua vida. Não podemos ficar de 
braços cruzados, só assistindo ao 

O desafio  
de Tiago 5

(Nancy): Alguns anos atrás, os dois 
últimos versículos da carta de Tiago me 
chamaram a atenção quando fazia meu 
momento devocional:

Meus irmãos, se algum de vós se desviar 
da verdade e alguém o reconduzir a ela, 
sabei que aquele que fizer um pecador 
retornar do erro do seu caminho salvará 
da morte uma vida e cobrirá uma multidão 
de pecados. (Tg 5.19,20)

Imediatamente entendi por que era 
importante eu escrever um livro chamado 
Mentiras em que as mulheres acreditam e 
a Verdade que as liberta. Recebi centenas 
de cartas de mulheres que leram esse 
livro. Elas contavam histórias sobre as 
mentiras em que acreditaram e os danos 
que essas mentiras haviam causado na 
vida delas. Em muitos casos, as sementes 
das mentiras foram plantadas na mente 
dessas mulheres quando ainda eram 
adolescentes — ou até mais novas.

Muitas delas reencontraram a liberdade 
quando aprenderam a contra-atacar 
as mentiras andando na Verdade. Mas 
elas gostariam muito de ter conhecido 
a Verdade bem mais cedo, antes que 
essas mentiras tivessem causado 
tanto sofrimento. Elas se perguntavam: 
“Será que não há algo que eu possa 
compartilhar com minha filha adolescente 
para que ela aprenda a verdade agora e 
não tenha de passar pelo que eu passei?”.
O questionamento dessas mães foi o que 
me levou a unir forças com minha amiga 
Dannah Gresh para escrever este livro.
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que vai acontecer. Portanto, nada de rodeios. Vamos ser sinceras e ousadas 
com você. Se você caiu na armadilha da mentira, somente essa atitude de 
franqueza pode resgatá-la do Enganador.

Veja a seguir como nós enxergamos a situação. Imagine que estamos 
passando a noite em sua casa. No meio da madrugada, ainda tentando 
dormir, sentimos cheiro de fumaça e ouvimos o fogo crepitar. Corremos para 
o corredor e enxergamos fumaça saindo por baixo da porta do seu quarto! 
Sem conversa nem discussão, faríamos tudo o que tivesse de ser feito para 
acordá-la e tirá-la do incêndio. Não nos preocuparíamos se ficasse irritada por 
termos acordado você no meio da noite. A gente faria qualquer coisa para você 
despertar e sair viva!

Bem, amiga, não estamos passando a noite em sua casa, mas estamos aqui 
para lhe dizer que você está numa “casa em chamas”. Está no meio de uma 
enorme crise que afeta a sua geração, e as mentiras estão incendiando o seu 
mundo todo. O ataque espiritual à sua geração é intenso. Por isso, vamos fazer 
de tudo para despertá-la.

O que você está esperando?
Vire a página.
Vamos apagar o incêndio!





Parte 1: O cenário de mentiras

o diabo [...] foi 
homicida desde o 
princípio e não se 

firmou na verdade, pois 
nele não há verdade 

[...], pois é mentiroso e 
pai da mentira.

João 8.44



 até aquele dia, a vida dela era quase um conto de fadas — uma  
espécie de paraíso. 

Tudo isso mudou quando Tracey fez 16 anos e encontrou a sua própria 
“árvore do conhecimento do bem e do mal”. Ela podia ter dito “não”. Não 
disse. Afinal, era seu próprio pai, frequentador da igreja, que estava lhe 
oferecendo o fruto proibido. Será que não podia confiar nele? Não devia 
obedecer a ele? Ele disse que aquilo era 
bom. Disse que ela ia gostar. 

Seu relacionamento com o pai deu 
uma guinada romântica e perversa. 
Depois de meses usando a metanfetamina 
juntos, a relação deles estava mais para 
um casal de namorados do que para pai e 
filha. Ele lhe dizia que estava tudo bem. 
Dizia que tinha lido na Bíblia que Deus 
só quer a felicidade de seu povo. Ela 
acreditava no pai. 

Seu coração, entretanto, pensava 
diferente. Muitas vezes o nosso coração 
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O Enganador

De onde vêm
as mentiras?

Ela estendeu a mão. Pegou. Um cristal de metanfetamina. Sua vida nunca mais seria a mesma.

Uma ideia  
original 

Este livro vai falar muito de Eva e 
de sua atitude de ter acreditado na 
mentira que provocou a queda da 
humanidade. Provavelmente você 
já ouviu falar da história dela, mas 
ficará perdida se esqueceu o que é 
afinal a árvore do conhecimento  
do bem e do mal ou se acha 
que Eva foi feita do dedão do pé 
de Adão. (Pegadinha! Você está 
prestando atenção?)

Temos uma ideia original: 
gostaríamos que, ao ler a história de 
Eva, você entrasse nela. Basta abrir 
sua Bíblia em Gênesis 2.15 e ler 
até o fim do capítulo 3. Imagine que 
você está no mais belo jardim já 
criado e mergulhe no drama de sua 
história. Garantimos que será como 
ler... bem, um romance!
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