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LICÃO 11 
A Lei de Deus 

 
     Nenhum outro Deus adorarás senão a mim. 
     De nenhuma coisa farás imagem de escultura para adoração. 
     Não usarás o Meu nome para propósitos ímpios. 
     Observa o Sabbath e santifica-o. 
     Respeita teu pai e tua mãe. 
     Não cometas assassínio. 
     Não cometas adultério. 
     Não roubes. 
     Não acuses ninguém falsamente. 
     Não desejes os bens do teu próximo. 
 
     Na Lição n.º 10, vimos o que faremos no futuro; nesta lição, estudaremos o que devemos fazer no 
presente. Deus escreveu os Dez Mandamentos em duas tábuas de pedra e deu-as ao grande dirigente 
de Israel, Moisés, para o Seu povo. Embora elas sejam leis antigas, podem ser aplicadas no presente. 
 
Nesta Lição Estudará... 
Significado e propósito da Lei 
Obediência à Lei 
 
Esta Lição Ajudará a ... 
Compreender o significado de cada um dos Dez Mandamentos. 
Compreender qual o motivo de Deus ter dado leis. 
Aceitar as suas responsabilidades em obedecer às Suas leis. 
 
SIGNIFICADO E PROPÓSITO DA LEI  
Objectivo 1: Indicar os Dez Mandamentos e respectivas referências bíblicas. 
 
“Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te duas tábuas de pedra, como as primeiras; e eu escreverei nas 
tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste” (Êxodo 34:1). 
 
     Em Êxodo 20, os Dez Mandamentos que Deus escreveu, eram-nos destinados. Deu-no-los como 
leis e orientações para os seguirmos e cumprirmos. Vejamos cada uma dessas leis individualmente. 
 
Não terás outros deuses diante de Mim. 
     Como vimos na Lição n.º 2, devemos dar a Deus o primeiro lugar na nossa vida. Mateus 4:10 repete 
este mandamento: “... Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a ele servirás.” 
 
Não farás para ti imagem de escultura. 
     O nosso compromisso deve ser com Deus – a nossa lealdade não pode estar dividida entre vários. 
Jesus disse que não podíamos servir dois senhores (Lucas 16:13) pois amaremos um e desprezaremos 
o outro. Devemos ser fiéis e leais ao Senhor, amando-O de todo o nosso coração. 
 
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 
     As pessoas não cumprem o terceiro mandamento quando amaldiçoam e usam o nome de Deus em 
vão. Devemos dar sempre a esse Nome que está acima de todos os outros, um lugar de amor, de honra 
e respeito. 
 
“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para 
que dê graça aos que a ouvem” (Efésios 4:29). 
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“Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma jureis: nem pelo céu, porque é o trono de Deus; Nem 
pela terra, porque é o escabelo dos seus pés; nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande Rei” 
(Mateus 5:34-35). 
 
Lembra-te do dia de Sabbath para o santificar. 
     Este é o único mandamento não repetido no Novo Testamento. A maior parte dos cristãos não 
observa o Sabbath Hebraico. Guardam antes o Domingo porque foi no primeiro dia da semana que 
Jesus ressuscitou da morte. Cada Dia do Senhor recorda-nos a ressurreição! É importante observarmos 
um dia de descanso e adoração mas é secundária a escolha desse dia. Colossenses 2:16 diz: “Portanto, 
ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos 
sábados.” 
 
“Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente 
seguro em seu próprio ânimo” (Romanos 14:5). 
 
Honra teu pai e tua mãe. 
     Êxodo 20:12 faz uma promessa especial aos filhos obedientes: “Honra a teu pai e a tua mãe, para que 
se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.” O Novo Testamento reforça este 
mandamento. 
 
“Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo” (Efésios 6:1). 
 
Não matarás 
     O primeiro assassino foi Caim que matou seu irmão Abel. Talvez pensasse que ninguém vira o que 
se passara, mas Deus observou tudo e disse a Caim: “E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do 
teu irmão clama a mim desde a terra” (Génesis 4:10). É também uma grave ofensa contra Deus que 
criou o Homem à Sua imagem. 
 
Não adulterarás. 
     O adultério é o pecado de infidelidade aos votos matrimoniais, tendo relações sexuais com outro 
que não o cônjuge. Hebreus 13:4 declara: “Venerado seja entre todos o matrimónio e o leito sem mácula; 
porém, aos que se dão à prostituição, e aos adultérios, Deus os julgará.”  
 
Não furtarás. 
     Está errado ficarmos com alguma coisa que nos não pertença, mesmo que o tenhamos tirado a um 
rico que disso não tem precisão. 
 
“Aquele que furtava, não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha 
que repartir com o que tiver necessidade” (Efésios 4:28). 
 
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
     O nono mandamento inclui toda a mentira, quer por palavras quer por acções. Deus não faz 
diferença entre mentiras “boas” e “más” – todas as acusações falsas são algo de condenável.        
Salmo 101:7 declara: “O que usa de engano não ficará dentro da minha casa: o que profere mentiras não 
estará firme perante os meus olhos.” 
 
“Mas, quanto aos tímidos, e aos descrentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos 
feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e 
enxofre; o que é a segunda morte” (Apocalipse 21:8). 
 
Não cobiçarás a casa do teu próximo. 
     Ao desejo ilegítimo do que pertence ao próximo chama-se cobiça. Lucas 12:15 põe as coisas nestes 
termos: “... Acautelai-vos e guardai-vos da avareza; porque a vida de qualquer não consiste na 
abundância do que possui.” 
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     Deus deu-nos estas Leis para nos ensinar o bem e o mal, para nos guiar quando temos de tomar 
decisões. 
 
“Logo, para que é a Lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a 
quem a promessa tinha sido feita; e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro... De maneira que a 
lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados”                   
(Gálatas 3:19, 24). 
 

Para Fazer 
 
1  Leia Êxodo 20. Depois, escreva sucintamente cada mandamento com a respectiva referência 
 bíblica. 
 
 a) Primeiro:            
 
             
 
 b) Segundo:            
 
             
 
 c) Terceiro:            
 
             
 
 d) Quarto:            
 
             
 
 e) Quinto:            
 
             
 
 f) Sexto:            
 
             
 
 g) Sétimo:            
 
             
 
 h) Oitavo:            
 
             
 
 i) Nono:            
 
             
 
 J) Décimo:            
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2  Leia Hebreus 13:5. Qual o mandamento ou mandamentos que o autor desta epístola poderia 
 ter em mente quando escreveu este versículo? 
 
             
 
             
 
OBEDIÊNCIA À LEI  
Objectivo 2: Identificar a responsabilidade de um crente para com a Lei de Deus. 
     O Senhor ordena-nos que guardemos os Seus Mandamentos não só em acções mas também nas 
atitudes – uma atitude de amor, preferindo os outros acima de nós mesmos. 
 
“Com efeito: Não adulterarás; Não matarás; Não furtarás; Não darás falso testemunho; Não cobiçarás; e 
se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás o teu próximo, como a ti mesmo” 
(Romanos 13:9). 
 
“Porque este é o amor de Deus: que guardamos os seus mandamentos; e os seus mandamentos não são 
pesados” (1 João 5:3). 
 
     Já sabemos que não somos salvos por observarmos e guardarmos os mandamentos. Somos salvos 
pela graça por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 2:8-9 confirma esta verdade: “Porque pela graça sois 
salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus; Não vem das obras, para que ninguém se 
glorie.” 
     Contudo, obedecemos ao Senhor porque como Seus filhos queremos agradar-Lhe acima de tudo. Se 
infringirmos um dos Seus mandamentos, devemos de imediato pedir-Lhe que nos perdoe e nos limpe 
dos pecados. 
 
“Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis; e, se alguém pecar, temos um 
Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não 
somente pelos nossos, mas, também, pelos de todo o mundo” (1 João 2:1-2). 
 
     Já alguma vez se sentiu fraco e até mesmo desobediente? O Senhor Jesus pode dar-lhe ajuda e o 
poder de que necessita. Quer curvar a cabeça e pedir-Lhe agora mesmo que o ajude? 
 
     Pai celeste, peço-Te perdão por não Te ter amado como devia. Ajuda-me a não pecar e a não Te 
desobedecer. 
     Senhor, quero amar-Te e defender o Teu Nome mais ainda do que à minha própria família. Dá-me 
força e poder. Peço-Te isto tudo em nome de Jesus que deu a Sua vida em meu favor. Amén.  
 

Para Fazer 
 
3  Leia 1 João 3:15-18. Segundo estes versículos, quais as afirmações VERDADEIRAS? 
 a) A atitude é tão importante como a acção. 
 b) Quem odeia o seu irmão é um assassino. 
 c) Amar a Deus e o nosso irmão é também um mandamento. 
 
4  Lei Romanos 8:3-4. Complete as seguintes frases: 
 a) Deus condenou o pecado na natureza humana .... 
 b) As exigências da Lei são plenamente satisfeitas em nós que vivemos segundo o .... 
 
5  Leia João 14:21. Segundo este versículo, 
 a) Quem ama a Deus.... 
 b) Deus em troca promete.... 
 
 




