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Introdução

Este livro é sobre os Dez Mandamentos, a lei de Deus para todas as pessoas em todos lugares. Nela, você 
aprenderá que tipo de vida Deus exige de nós e o que podemos fazer para cumpri-la.

Cada um dos cinco capítulos começa com uma lista de metas marcadas por uma pequena estrela (*). Estas 
metas lhe contam o que você estará aprendendo naquele capítulo. Dentro de cada capítulo há algumas 
perguntas para você responder. Ao final do capítulo há uma prova.

Se você leu a lição cuidadosamente, você poderá responder as perguntas na prova. Se você volta para o começo 
do capítulo e confere as metas (*), você verá o que você aprendeu sobre essas metas no capítulo. As respostas 
às perguntas e às provas ficam ao fim do livro. Confira as suas respostas e as corrija se necessário. Tenha 
certeza que você entenda cada resposta antes de você seguir em diante.

Que Deus ajuda você a aprender mais sobre a santa lei dEle, os Dez Mandamentos.

Capítulo Um

A LEI DESDE O COMEÇO

Você pode ter visto um velho filme chamado Os Dez Mandamentos. Talvez você se lembre de algumas das 
grandes cenas: o Rio Nilo que vira sangue, a divisão do Mar Vermelho. Foi um filme maravilhoso!

Mas os Dez Mandamentos são mais que algo que você viu em um filme ou na televisão. Os Dez Mandamentos 
são, de fato, a verdadeira lei de Deus. Um homem chamado Moisés  subiu uma montanha chamado Monte 
Sinai. Ele trouxe duas grossas placas de pedra. Nessas placas o próprio Deus esculpiu os seus mandatos para 
indicar como as pessoas devem viver suas vidas.

Neste capítulo, vamos aprender como as pessoas chegam a saber a lei de Deus, os Dez Mandamentos. Nós 
destacaremos como e por que Deus nos deu a sua lei. Ao final deste capítulo você será capaz de:

* contar os dois lugares onde Deus escreveu a sua lei;
* contar por que Ele teve que escrevê-la duas vezes; e
* contar os três propósitos que Deus tem para a sua lei.

Quando pensamos nos Dez Mandamentos, frequentemente pensamos neles escritos em duas placas de pedra. 
Mas Deus os escreveu em outro lugar. Ele escreveu os Mandamentos primeiro nos corações humanos.

Em outras palavras, quando Deus fez as pessoas, elas já sabiam os Mandamentos. Elas os conheceram 
naturalmente. Eram como um instinto nelas. Desde então, as pessoas nascem com o conhecimento de como 
Deus quer que se comportam.

Nós chamamos esta lei, com que nascemos, a lei natural. Ainda existe em corações humanos. Por isso, pessoas 
no mundo inteiro concordam que certas coisas são certas e outras coisas erradas. Quase todo o mundo 
concorda que roubar ou matar alguém é uma coisa errada. Isto é por causa da lei natural.

1. O primeiro lugar que Deus escreveu os Mandamentos está no __________ humano.

2. Nós nascemos com o ________________ de como Deus quer que nós nos comportemos.

3. Nós chamamos esta lei com qual nascemos _____ __________  _______________. (Três palavras)

Entretanto, algo deu errado com a lei natural. Na verdade, foram as pessoas em quem foi escrito que deram 
errado. Nós fomos corrompidos pelo pecado. O nosso pecado começou a fazer algo com aquela lei natural em 
nossos corações.

Pense nisto. Suponha que você possuísse um prédio, e no lado daquele prédio você escrevesse as palavras dos 
Dez Mandamentos. Agora, suponha que você começasse a jogar barro contra o prédio. Quanto mais que você 
joga, mais difícil seria ler as palavras dos Mandamentos, não?

Com nossos pecados, nós estávamos fazendo a mesma coisa à lei natural em nossos corações. Quanto mais 



pecamos contra quaisquer dos Mandamentos, mais  barro que estamos jogando contra os Mandamentos no 
coração. Logo não podemos ler quaisquer dos Mandamentos jamais. Ficam cobertos de barro, obstruídos da 
visão.

Você alguma vez teve isso acontecer em sua vida? Você soube que algo estava errado. Você soube que o que 
você fez estava contra os Mandamentos de Deus. Mas você fez isto de qualquer maneira. A primeira vez, você se 
sentiu realmente culpado sobre isto. Sua consciência realmente o fez sofrer. A segunda e a terceira que vez você 
cometeu o pecado, você ainda se sentia ruim sobre o pecado.

Mas, e depois da quarta, quinta e sexta vezes? Você não se sentia culpado mais. Antes da décima vez, você 
estava começando a desejar saber por que qualquer um deveria pensar que o que você fez era um pecado. Você 
começou a pensar nisto como não mais que uma fraqueza da sua parte. Antes da vigésima vez que você fez 
este pecado, você nem mesmo pensou nisto como uma fraqueza. Você jogou barro pecaminoso suficiente que 
isto já não lhe incomodava.

4. O pecado de pessoas começou a fazer algo à lei de _____________________ em nossos corações.

5. O mais que nós pecamos contra um mandamento, o mais que é como lançar ____________ a isto.

6. Depois de um tempo, nós nem mesmo pensamos no ato que nós estamos fazendo como um ________________.

Deus não queria que a raça humana inteira perdesse o significado dos seus mandatos. Depois de um tempo, a 
maldade arruinaria o mundo! Se os pecados do ser humano continuassem a jogar barro em cima da lei natural 
em nossos corações, ninguém iria pensar que nada era mais pecado.

Então, Deus escreveu a lei novamente. Desta vez, Ele não a escreveu em corações humanos. Ele escreveu a lei 
em duas grandes placas de pedra.

Nós lemos sobre isto no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Este livro conta a história de Moisés, o homem 
que liderou o povo de Deus, os Israelitas, quando escaparam da escravidão no Egito. Deus os salvou da 
escravidão e mandou Moisés levá-los a uma montanha no deserto.

A montanha era conhecida através de dois nomes: Monte Horeb e Monte Sinai. Foi nesta montanha que Deus 
deu para Moisés os Dez Mandamentos, inscritos em duas placas de pedra pelo próprio Deus.

Moisés trouxe estas placas de pedra da montanha e eles foram mantidas em um lugar seguro. Ele copiou os 
Dez Mandamentos no livro que ele escreveu: o livro de Êxodo. Isso é como nós chegamos a ter o que é chamado 
a lei escrita.

7. Deus escreveu a lei a segunda vez, desta vez em duas placas de _______________________.

8. O nome da montanha onde Deus escreveu a lei foi chamado Horeb ou _________.

9. O homem que trouxe as placas de pedra da montanha e lhes escreveu na Bíblia foi chamado 
______________________.

10. Os Dez Mandamentos são chamadas na Bíblia a lei _________________________.

A lei escrita agora pode tomar o lugar da lei natural. A lei natural está suja por nossos pecados. Jamais serve de 
bom guia para nós. Mas, a lei escrita está aí mesmo na Bíblia, e nós podemos lê-la claramente.

Pense nisto. Suponha que você tenha um mapa. É velho e todo rasgado e enfraquecido, além de barrento e sujo. 
Quase nem dá pra ler mais.

Você tem que fazer uma viagem para outra cidade. Você abre seu mapa, e você vê que está sujo demais para 
usar. O que você pode fazer? Bem, você vai para a loja e compra um novo mapa, um que não está todo rasgado 
e sujo. Este mapa lhe mostrará claramente o caminho.

A lei natural em nossos corações é igual ao velho mapa. A lei escrita na Bíblia é o novo mapa. Do qual você 
dependerá para lhe mostrar o caminho? O novo mapa lhe mostrará o modo para viver, não o velho. Você usará a 



lei escrita na Bíblia, não a lei natural no coração.

11. A lei escrita pode tomar o lugar da lei ___________________.

12. Nós podemos depender da lei _______________ para nos mostrar claramente o caminho de Deus.

Agora sabemos como Deus nos deu a lei, e por que Ele teve que dá-la duas vezes. A continuação, vamos ver por 
que Deus nos deu os Dez Mandamentos no primeiro lugar.

Deus, na verdade, tem três propósitos para a sua lei. Um deles todos nós sabemos muito bem. É impedir as 
pessoas de pecar. É para forçar-nos a nos comportar.
Vamos pensar numa comparação. Nos anos passados, quando todo o mundo andava de cavalo, você realmente 
não quis que os cavalos andassem em lugares onde as pessoas tinham que caminhar. (Cavalos têm este hábito 
de deixar o seu onde quer que eles querem. Quem iria querer pisar nisto?) Assim, eles construiriam um meio-fio 
grande e alto, para manter os cavalos na rua onde eles pertencem.

Você poderia pensar na lei como um meio-fio. É para manter a raça humana onde pertence. É para manter-nos 
onde deveríamos estar. É para manter-nos fora de problemas.

Pense como o mundo seria, por exemplo, se Deus não tivesse nenhuma lei sobre roubar. Nada que você possui 
estaria seguro. Qualquer um, que quis algo seu, o levaria, se eles pudessem. Você estaria fazendo de tudo para 
proteger seus pertences. Mas há uma lei que diz, não "roube! " (Êxodo 20:15). E há castigos para ladrões.

Alguém que você conhece poderia estar agora mesmo na prisão por quebrar aquela lei. A lei é para nos impedir 
de roubar - nos manter no caminho certo, onde nós deveríamos estar, como um meio-fio.

13. Um propósito da lei é para nos __________________ nós mesmos.

14. A lei é como um _________________ alto para nos manter onde nós deveríamos, longe de problemas.

Há um segundo propósito para da lei de Deus. Ele quer que nós usemos Os Mandamentos como um espelho. 
Antes de sair para ficar na frente do mundo, muitas pessoas gostam de parar e olhar em um espelho. Daquele 
modo, eles podem ver como eles parecem e corrigem qualquer problema. Se uma menina olha no espelho e vê 
que o seu cabelo está tudo fora de lugar, ela pega um pente e corrige o problema.

Os Dez Mandamentos são como um espelho para nossas almas. Quando nos olhamos naquele espelho, Deus 
quer que nos vejamos como somos. Vemos todos os nossos pecados. Vemos com que freqüência quebramos os 
Mandamentos de Deus.

Quando vemos como somos, devemos, como a menina com o espelho, descobrir o que podemos fazer para 
arrumar-nos. A Bíblia nos fala que nunca podemos limpar nossos pecados sozinhos, nem podemos parar de 
pecar. Só Jesus poderia fazer isso, vivendo uma  vida perfeita em nosso lugar e morrendo na cruz como 
pagamento a Deus pelos nossos pecados. Assim a lei, como um espelho, mostra para nós que somos 
pecadores e precisamos de um Salvador.

15. Nós também usamos a lei de Deus como um __________ para nossas almas.

16. Quando vemos quão  ___________________ que somos, nós deveríamos descobrir o que nós podemos fazer 
sobre isto.

17. A lei, como um espelho, mostra para nós quanto precisamos de um ______________________.

Uma vez que uma pessoa acredita que Jesus pagou pela sua desobediência à lei de Deus, e se torna cristão, a 
lei tem mais um uso. Pode servir como um guia para ajudar-nos a viver uma vida cristã, que mostra a nossa 
gratidão a Deus.

Por exemplo, suponha que você muda para um país diferente - a Alemanha, o Japão ou a Etiópia. Quando você 
chega lá, você não sabe o idioma. Você não sabe o modo em que eles contam dinheiro. Você não sabe como as 
pessoas se comportam neste novo país.

O que precisa é algo como um guia de viagem para lhe ensinar todas estas coisas. Com um guia de viagem, 



você pode aprender a agir como todas as outras pessoas. Você pode aprender a agir como um cidadão do seu 
país novo.

De certo modo, cristãos são os cidadãos de um novo país. A Bíblia diz que nós somos os cidadãos do Reino de 
Deus. Mas, já que fomos pecadores por tanto tempo, não sabemos como um cidadão do céu deve viver e agir. O 
que deveríamos fazer, como cidadãos de céu, sobre tais coisas como drogas ilegais, sexo, ou centenas de outras 
coisas? Isso é onde os Dez Mandamentos entram. Eles são nosso guia, nos ensinam o modo que um cristão 
deveria viver a sua vida neste mundo.

18. A lei também é um ____________________ para nos contar como viver uma vida Cristã.

19. A lei nos fala como um cidadão de ____________________ deveria agir.

Revisão de capítulo 1

Deus criou a raça humana e nos deu a sua lei em nossos corações. Nós chamamos ela a lei natural. Esta lei nos 
ensina como Deus quer que nos comportamos. Nascemos com este instinto.

Mas pecamos contra Deus, e sujamos a lei natural. Quanto mais  pecamos contra esta lei, mais barrenta ela 
fica. Logo não sabemos mais o que as leis de Deus são.

Assim Deus escreveu os seus Dez Mandamentos em outra maneira. Ele os escreveu nas duas placas de pedra 
que ele deu a Moisés muitas anos atrás.

Moisés copiou os Dez Mandamentos na Bíblia. Agora, nós também temos o que é chamada a lei escrita. Usando 
a lei escrita de Deus, nós podemos saber como Ele quer que nos comportamos e vivemos nossas vidas. Esta lei 
serve como um meio-fio para manter a raça humana controlada e a impedir de pecar toda hora. Age como um 
espelho para nos mostrar o quanto pecamos contra Deus e o quanto nós precisamos de Jesus como nosso 
Salvador. Para cristãos, a lei serve como um guia por viver uma vida religiosa aqui em terra.

Prova de capítulo 1

1. Deus criou os seres humanos com a lei de ________________ escrita nos seus corações.

2. Nosso ________________sujou a lei de forma que nós não a sabemos mais.

3. Deus escreveu a lei em duas placas de pedra que ele deu a um homem chamado __________________.

4. Este homem copiou os Dez Mandamentos na Bíblia, desta maneira dando-nos o que é chamado a lei 
______________________.

5. A lei serve como um ___________________ para manter a raça humana no seu lugar.

6. A lei serve como um ___________________ para mostrar para nós quanto nós pecamos e precisamos de um 
Salvador.

7. A lei serve como um __________________ para cristãos viverem uma vida Cristã na terra.

Capítulo Dois

A primeira parte da Lei

Quando Deus escreveu a lei na pedra, ele usou dois pedaços grandes, como duas placas de pedra. Ninguém 
sabe quanto Ele escreveu em uma placa e quanto na outra. Mas nós falamos sobre as duas partes da lei como 
uma maneira para dividir os Mandamentos. Dizemos que a primeira parte da lei contém os Mandamentos que 
falam como nós agimos para com Deus. A segunda parte fala de como nós devemos agir para com nosso 
próximo.

Quando falamos da primeira parte da lei, nós estamos pensando nos primeiros três Mandamentos. Os primeiros 
três Mandamentos nos falam como nós deveríamos nos comportar para com Deus. Como nós deveríamos 



pensar nele? Como nós deveríamos usar o nome dele? Como nós deveríamos pensar na Palavra dele, a Bíblia?

Estudaremos os primeiros três Mandamentos neste capítulo. Ao final do capítulo você será capaz de:

* contar como evitar o pecado da idolatria;
* contar como manter o nome de Deus santo; e
* contar como nós deveríamos nos sentir sobre a Palavra de Deus.

O Primeiro Mandamento 

 Não adore outros deuses; adore somente a mim.  (Êxodo 20:3). 

Com estas palavras, Deus proíbe um pecado chamado idolatria. 

Um ídolo é uma estátua que alguém adora como um deus. Adorar um deus falso, se você tem a estátua ou não, 
é o pecado de idolatria.

Há dois tipos de idolatria: idolatria aberta e idolatria em segredo. Idolatria aberta acontece quando alguém 
adora qualquer deus que não é o Deus da Bíblia, o Pai, Filho, e Espírito Santo.

Este tipo de idolatria acontecia muito antigamente. Algumas nações, como os gregos e os egípcios, tiveram 
dúzias, até mesmo centenas de deuses. Eles fariam estátuas desses deuses nas formas de homens e mulheres 
ou animais ou pássaros. Eles adorariam estas estátuas e trariam ofertas para eles e rezariam a eles.

No livro do profeta Isaías, o próprio Deus fala como se até Ele mesmo não consegue entender a mente de um 
adorador de ídolo. É isso que ele diz em Isaías 44:14-19: 

O escultor vai à floresta para cortar uma árvore; escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta  
árvores bem grossas ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer.

O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo; ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra  
parte da madeira é usada para fazer uma imagem; e o homem fica de joelhos e a adora.

Assim metade da madeira serve para fazer um fogo; o homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se  
esquenta e diz: "Que fogo bom! Já me esquentei bem!"

Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um deus; depois, fica de joelhos e a adora.  
E faz esta oração: "Tu és o meu deus; salva-me!"

Essa gente não tem juízo. Eles fecharam os olhos e não podem ver nada; fecharam também a sua mente e não  
entendem nada.

O homem que faz imagens não entende nada e não tem a inteligência necessária para dizer a si mesmo: "Ora,  
com metade dessa madeira eu fiz um fogo; assei o pão, assei a carne e comi. E com a outra metade eu fiz esta imagem  
nojenta. Agora, aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira!"

Tristemente, muitas pessoas no mundo ainda adoram tais deuses falsos. Há muitas  religiões que têm muitos 
ídolos para pessoas adorarem.

Há outras religiões que desaprovam fazendo estátuas de madeira, mas ainda adoram deuses falsos. Estas 
religiões estão duplamente tristes, porque eles obtêm muitos das suas idéias da Bíblia, mas eles não adoram o 
Pai, Filho, e Espírito Santo. Eles não adoram Jesus como o Filho de Deus.

Algumas pessoas pensam que não adorar o Deus verdadeiro não é errado. Afinal de contas, pelo menos eles 
estão usando a Bíblia. Mas a Bíblia nos fala: Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai, que o enviou. 
(João 5:23). Se você não adorar Jesus como o Filho de Deus, você é culpado de idolatria aberta.

1. Adorando um deus falso é o pecado de ________________________.

2. Idolatria _______________ é adorar qualquer deus que não é o Deus da Bíblia.

3. Uma pessoa que não adora a Jesus como o ___________ de Deus, é culpado de idolatria aberta.

Há outro tipo de idolatria, entretanto. É chamada idolatria secreta. Até mesmo cristãos podem cometer o 



pecado de idolatria secreta. Nós cometemos este pecado quando substituímos o lugar de Deus em nossos 
corações com qualquer pessoa ou qualquer coisa ou até atividade que não é Deus.

Um dos seguidores de Jesus, João, nos advertiu em uma carta: "Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se  
vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai." (1 João 2: 15). Mas quão fácil é amar as coisas achadas no 
mundo! Como é fácil amar dinheiro, drogas, sexo, lazer, estudo ou fama mais que nós amamos a Deus! Então 
essas coisas se tornam nosso deus.

De fato, você poderia dizer que qualquer pecado que nós cometemos é um pecado de idolatria. Afinal de contas, 
se nós deixássemos Deus ter o primeiro lugar em nossos corações todo o tempo, não seria possível pecar contra 
ele. Mas, quando decidimos pecar, estamos empurrando Deus fora do seu lugar e tomando o seu lugar para nós 
mesmos. Estamos fazendo de nós o nosso próprio deus.

4. Cometemos idolatria secreta quando damos o lugar de Deus em nosso __________________ para qualquer coisa 
ou pessoa menos ele.

5. Quando amamos coisas mais que a Deus eles se tornam nosso ________________.

6. Todo pecado que nós cometemos é como idolatria, já que nós fazemos de nós os nossos próprios 
________________.

Embora os Dez Mandamentos normalmente nos contam o que não devemos fazer, sempre há o lado positivo. 
Esta parte positiva nos fala do que nós devemos fazer em vez de pecar. Martinho Lutero, grande professor da 
religião cristã muitos anos atrás, escreveu algumas explicações simples para os Dez Mandamentos. A sua 
explicação para o Primeiro Mandamento é isto: "Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas 
as coisas."

Em primeiro lugar, devemos respeitar a Deus. Devemos pensar nele como o maior de todos, o mais sábio de 
todos, e o melhor de tudo. Devemos mostrar nosso respeito na maneira em que falamos sobre ele e o 
obedecemos.
Segundo, devemos amar a Deus mais que qualquer outra coisa ou qualquer ser - até mesmo mais que a nós 
mesmos! Afinal de contas, ele é o nosso Criador. Ele não só nos deu vida, mas também um mundo bonito em 
que viver. Pense em como é bom estar na natureza, respirando o ar e podendo ir onde quer que queremos. Tudo 
na natureza é um presente de Deus. Não é uma surpresa que nós deveríamos o amar e fazer o que ele quer.

Finalmente, devemos confiar nele mais que em qualquer outra coisa ou qualquer ser. Mostramos esta confiança 
com a nossa obediência a Deus. Pense assim. Suponha você esteja fazendo exercícios físicos. Vem alguém que 
sempre foi amigável a você, e é professor de educação física. Ele lhe fala que você está fazendo seus exercícios 
erradamente e mostra como os fazer direito. O que fará você? Bem, já que você sabe que você pode confiar 
nele, você fará o que ele lhe conta. Isso mostra o quanto você confia nele.

Assim quando Deus nos dá os Mandamentos, nós sabemos que nós podemos confiar nele. Tudo que ele diz 
para fazer deve ser a coisa certa, a coisa melhor para nós.

7. Nós devemos mostrar _______________ para Deus na maneira em que falamos sobre ele e o  obedecemos.

8. Considerando que tudo é um presente de Deus, devemos  __________________  e mostrar isto fazendo o que ele 
quer.

9. Nós mostramos nossa ________________ em Deus sabendo que tudo que ele manda fazer deve ser a coisa certa.

O Segundo Mandamento

Não use o meu nome sem o respeito que ele merece; pois eu sou o SENHOR, o Deus de vocês, e castigo aqueles 
que desrespeitam o meu nome.(Êxodo 20:7). 

Deus tem uma razão muito boa por nos dar esta Mandamento. O  nome de Deus  signifique algo, e o uso 
descuidado do seu nome não comunicará aquele significado.

Há algumas pessoas cujos nomes dizem muito sobre eles.  O nome do Hitler é um exemplo. Hitler era o líder 



alemão que começou a Segunda Guerra Mundial e tentou matar todos os judeus. A reputação dele ficará 
sempre junto com o nome dele.
Deus quer que a sua reputação fique junto com o seu nome, também. Quando alguém diz, "Deus", ou "O Deus", 
Deus quer que todo o mundo pense primeiro em quem Deus é e o como ele é.

Ele nos fez um favor. No livro de Êxodo, nos contou o que ele quer que o seu nome signifique:
Eu sou o SENHOR, o Deus Eterno! Eu tenho compaixão e misericórdia, não fico irado com facilidade, e a  

minha fidelidade e o meu amor são tão grandes, que não podem ser medidos.
Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém não deixo de castigar os  

seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais.(Êxodo 34:6-7).

Estas palavras nos contam sobre o nome dele. Ele é um Deus misericordioso que perdoa pecado e um Deus 
justo que castiga pecado. É tão simples. Todo pecador será perdoado. Todo pecador será condenado.

Você pode ter notado que isto parece impossível. Como ele pode perdoar e castigar ao mesmo tempo? Se você 
estiver bravo com alguém, você ou pode perdoá-lo, ou pode castigá-lo, mas não pode fazer ambos ao mesmo 
tempo.

Mas Deus pôde e fez. Toda sua raiva foi sofrida por Jesus quando ele morreu na cruz por nossos pecados. O 
castigo que nós merecemos caiu sobre Jesus em vez de nós. Então, Deus perdoou nossos pecados.

Por isso, então, Deus quer que o nome dele signifique, "O Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador".

10. Deus quer juntar a reputação dele com o seu  ___________________.

11. Deus explicou que o seu nome significa que ele é o Deus que perdoa e castiga ____________________.

12. Deus quer que o seu nome signifique, "O Pai de Jesus Cristo, nosso ___________________".

Muitas vezes somos tentados amaldiçoar e jurar e usar o nome de Deus em maneiras erradas. Faríamos um 
grande favor para nós mesmos si parássemos para pensar no que estamos dizendo. Se você fica tão bravo com 
alguém e diz, "Deus lhe amaldiçoe!" o que você está dizendo?
Lembre-se do significado do nome de Deus! Você está dizendo, "Que o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, o 
envie ao inferno!" Isso não está certo! Jesus veio salvar todo o mundo do inferno!

Algumas pessoas juram tolamente: "Eu juro que eu vi fulano ontem!" O que significa isso? "Deus, o Pai de nosso 
Salvador Jesus Cristo, pode me matar se eu estiver mentindo sobre ver fulano!" Que coisa boba para dizer! O 
Filho de Deus só entrou no mundo para convencer as pessoas que você viu fulano?

O mesmo é verdade com todo abuso do nome de Deus. Mentindo baixo de um juramento, você estão pedindo a 
Deus, o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, para ajudar a enganar o mundo para pensar que está contando a 
verdade. Até mesmo dizer algo como, "Meu Deus, eu estou cansado! " deixa parecer que o Filho de Deus entrou 
no mundo mas esqueceu de trazer um travesseiro para você!

Mas podemos usar o nome de Deus de uma maneira certa e que indica a verdadeira reputação dele. Podemos 
falar para outras pessoas sobre ele e sua Palavra,  a Bíblia.  Podemos orar toda hora. Podemos dar-lhe graças 
quando coisas forem bem. Quando algo de bom acontece a você, especialmente num dia difícil, um grito alto de 
"Graças a Deus" seguramente está neste Mandamento! "Agradeça o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo! Olhe o 
que ele fez para mim!"

13. Antes de usarmos o nome de Deus de um modo bravo ou tolo, devemos __________________ sobre o que 
estamos dizendo.

14. Podemos falar para outras ____________________ sobre Deus.

15. Podemos orar a ele e ________________  quando coisas forem bem.

O Terceiro Mandamento

Guarde o sábado, que é um dia santo. (Êxodo 20:8). 



Para as pessoas nos dias de Moisés, o dia de adoração era sábado. Não podiam fazer nenhum trabalho naquele 
dia, nem cozinhar, nem construir, nenhuma jardinagem, nada! Eles tinham que descansar.

Havia duas razões para eles descansarem naquele dia. Primeiro, para lembrar como Deus tinha descansado no 
sétimo dia de ter criado o mundo. A Bíblia explica, "Assim terminou a criação do céu, e da terra, e de tudo o que há  
neles. No sétimo dia Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito." (Gênesis 
2:1 e 2).

Mas há algo mais para aprender sobre o dia do descanso. Deus queria que o seu povo não só olhasse para trás, 
mas também para o futuro. No futuro iam ver um tipo diferente de descanso. Jesus Cristo trouxe um descanso 
para nossas almas. Se Jesus não tivesse vindo nos salvar, nunca teríamos qualquer tipo de descanso. Teríamos 
que tentar ganhar nossa entrada ao céu. Teríamos que lutar e preocupar-nos em obedecer aos Dez 
Mandamentos perfeitamente. E sempre teríamos medo de que não estávamos fazendo o suficiente, não sendo 
perfeitos.

Jesus veio morrer para todos nossos pecados. Nós entraremos no céu, não por causa de nossos esforços, mas 
por causa do trabalho de Jesus. Podemos descansar, porque ele fez todo o trabalho de purificar-nos dos nossos 
pecados.

Mas, antes que ele veio, as pessoas achavam este descanso não trabalhando no sábado, o seu dia de adoração 
e descanso.

16. Para pessoas no dia de Moisés o dia de adoração era ___________________, não domingo.

17. No Dia de Sábado as pessoas não podiam fazer ___________________.

18. Isto veio antes do descanso que Jesus traria para nossa _________________.

A maioria das pessoas não observam mais o sábado como o dia de adoração. Domingo é o dia em que a 
maioria dos cristãos vai para a igreja. Pouco tempo depois que Jesus subiu ao céu novamente, os cristãos 
começaram a adorar no domingo. Eles escolheram o domingo para o dia da adoração, porque era o dia em que 
Jesus ressuscitou da morte.

Mas, nós devemos nos lembrar que o Terceiro Mandamento significa mais que tirando um dia de folga de nosso 
trabalho. Tem que ver com o descanso que Jesus ganhou para nós e tudo que está incluído nele. Afinal de 
contas, o dia de adoração é o dia em que ouvimos a Bíblia e oramos. A Bíblia é o livro que nos fala do que Jesus 
fez para ganhar descanso para nossas almas.

Você poderia dizer que o Terceiro Mandamento é o Mandamento da Bíblia. Se for domingo, sábado, ou qualquer 
dia da semana, a Bíblia deveria fazer parte de cada dia. Quando a Bíblia nos conta o que Jesus fez para nos 
salvar, nossas almas recebem repouso. Isso é o Terceiro Mandamento. Nossas almas estão em repouso por 
causa do que Jesus fez para nós. Amamos e respeitamos a Bíblia, porque é o livro de Deus que nos fala em 
cada parte sobre este descanso. É um livro que  leremos, ouviremos, e aprenderemos alegremente.

19. Os cristãos escolheram domingo como o dia de adoração já que é o dia em que Jesus ___________ da morte.

20. Você poderia dizer que o Terceiro Mandamento é o Mandamento da _______________.

21. A Bíblia é um livro que vamos ________________, ouvir e aprender.

Revisão de capítulo 2

Nós falamos frequentemente das duas partes da lei. Queremos dizer que alguns Mandamentos falam de como 
nós agimos para com Deus, e o resto de como nós agimos para os outros membros da raça humana. A Primeira 
Parte da lei é sobre os primeiros três Mandamentos. Estes três Mandamentos falam como nós nos 
comportamos para com Deus.

O Primeiro Mandamento proíbe o pecado de idolatria. Idolatria significa tendo outro deus além do verdadeiro 
Deus. Algumas pessoas cometem este pecado através da adoração de um ídolo, um deus falso. Alguns 
cometem pecados dizendo que eles adoram o Deus da Bíblia, mas não adoram Jesus como o Filho. Todos nós 



pecamos contra este Mandamento quando damos o lugar de Deus em nosso coração para outra pessoa ou 
coisa. Em vez de servir deuses falsos, nós devemos respeitar Deus e a sua Palavra. Devemos amar a Deus mais 
que qualquer coisa ou pessoa, e confiar nele com todos nossos corações. Mostraremos o nosso amor 
obedecendo aos seus Mandamentos.

 O Segundo Mandamento nos ensina como devemos usar o nome de Deus. Todo uso do seu nome deveria 
mostrar que acreditamos que ele é o Pai de nosso Salvador, Jesus Cristo. Quando usamos o seu nome 
negligentemente, ou por razões ruins, não lhe estamos dando a honra que ele merece. Mas quando usamos seu 
nome para contar para outros o que a Bíblia diz sobre ele, ou para lhe agradecer ou o adorar, estamos usando o 
nome de Deus corretamente.

O Terceiro Mandamento tem a ver com o nosso respeito pela Palavra de Deus. A Bíblia nos fala como Jesus veio 
ganhar descanso para nossas almas. No tempo antes que Jesus estava na terra, o mandamento era de não 
fazer nenhum trabalho no sábado, assim dando um descanso. Nós obedecemos este Mandamento amando a 
Palavra de Deus e lendo e ouvindo e aprendendo a Palavra alegremente.

Prova de capítulo 2

1. A Primeira Parte da lei se compõe dos primeiros ________ Mandamentos.

2. A Primeira Parte da lei nos conta como se comportar para com _______________.

3. ___________________ é o pecado de dar o lugar de Deus em nossos corações para qualquer outra pessoa ou 
coisa.

4. Nós mostraremos nosso respeito, amor e confiança para Deus ______________ os seus  Mandamentos.

5. Nosso uso do nome de Deus deveria mostrar que acreditamos que ele é o __________________ de Jesus, nosso 
Salvador.

6. Quando usarmos o nome de Deus negligentemente ou injustamente, não lhe estamos dando o 
_________________ que ele merece.

7. A Bíblia ensina que Jesus veio trazer ______________ para nossas almas.

8. Nós obedecemos ao Terceiro Mandamento lendo, ouvindo, e aprendendo a ________________ de Deus.

Capítulo Três

A SEGUNDA PARTE da Lei - Primeira Parte

A Segunda Parte da lei nos ensina como Deus quer que ajamos para os seres humanos. Deus não nos pôs nesta 
terra sozinhos. Há todo tipo de pessoa ao redor de nós. Nós temos que viver e trabalhar diariamente com eles. 
Algumas pessoas são presos porque agiram de modo errado para outras pessoas ou para a propriedade de 
outros.

Nós poderíamos dividir a Segunda Parte da lei assim: alguns dos Mandamentos falam de outras pessoas, e o 
resto fala das coisas que essas pessoas possuem. Neste capítulo, nós falaremos do Quarto, Quinto, e Sextos 
Mandamentos que nos contam como agir com outras pessoas ao nosso redor. Ao final do capítulo, você será 
capaz de:

* contar quem tem autoridade sobre nós e como agir para eles;
* contar o que a Bíblia significa pela palavra assassinato;
* contar o que nós vamos fazer sobre a vida e saúde de outras pessoas; e
* contar os usos certos e errados de sexo.



O Quarto Mandamento

"Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando." 
(Êxodo 20:12). 

Este Mandamento não só fala dos seus pais, mas também de qualquer pessoa que Deus pôs em autoridade 
sobre você. Devemos os obedecer e lhes mostrar honra e respeito.

Há três áreas da vida onde Deus põe pessoas em autoridade sobre você. A primeira área é o lar, quando você é 
criança. O segundo é o mundo onde você tem o governo sobre você. O terceiro é sua igreja onde os pastores e 
professores estão em autoridade.

De certo modo você poderia dizer que Deus compartilha a sua autoridade com estas pessoas. Ele, claro, é quem 
faz as regras e os Mandamentos. Mas ele também é quem pôs estas pessoas em autoridade sobre você. 
Considere o trabalho de professores. Pais falam aos seus filhos: "Agora, faça o que seu professor dizer." É igual 
com todas as pessoas Deus pôs em autoridade sobre você. Quando você obedecer estas pessoas, você está 
obedecendo A Deus.

1. Uma área onde Deus põe as pessoas sobre nós é em nosso ______________ quando nós somos às crianças.

2. Fora do lar, no mundo, Deus colocou o ________________________ sobre nós.

3. Na __________________ Deus colocou os pastores e professores sobre nós.

4. Quando obedecemos às pessoas que Deus colocou sobre nós, estamos obedecendo a _________________.

É um fato triste que muitas pessoas vêm de famílias onde não tem um pai ou uma mãe. Algumas pessoas 
pensam que é isto que arruinou as suas vidas. Isto é frequentemente a verdade, porque é na casa onde vamos 
aprender a honrar e respeitar quem está sobre nós.

Claro, os pais não existem só para fazer regras. Deus quer que eles nos cuidem enquanto somos crianças. 
Crianças não podem se cuidar muito bem. O pai e a mãe precisam alimentar e vestir seus filhos. Eles lhes dão 
uma casa, e os educam. Sobre tudo, os pais dão amor aos seus filhos.

O governo também existe para nos proteger e ajudar. Faz leis, e nos obriga a cumprir, o que faz a vida mais 
segura. Por exemplo, pense em quão inseguras as estradas e ruas seriam se o governo não tivesse leis de 
velocidade máxima para carros e caminhões. Os motoristas rápidos estariam machucando ou até mesmo 
matando muitas pessoas. Mas há velocidades máximas e polícia de trânsito para os impor, de forma que você 
pode ate caminhar seguramente ao lado da estrada ou rua.

Os pastores e professores da igreja também têm autoridade sobre nós. O seu é um tipo diferente de autoridade. 
Eles não nos podem mandar o que comer ou vestir, como nossos pais em casa. Eles não nos podem dar ordens 
sobre a velocidade de dirigir o carro, como o governo pode. Mas eles nos contam o que a Bíblia diz que devemos 
fazer. Não é permitido que adicionem suas próprias ideias, mas podem nos animar a obedecer a Palavra de 
Deus. Eles fazem isto em amor, já que todos nós concordamos que deveríamos saber o que Deus quer que 
façamos.

5. Na casa, o pai e mãe devem alimentar e ___________________ as crianças, e lhes ensinar a ser _______________ 
_______________.

6. O governo faz e enforca as __________________ para fazer seguro a vida.

7. Os pastores e professores estão ali para falar que obedeçamos ______________ ________________.

É pecado e faz mal desobedecer estas autoridades. A fim de contas, Deus os pôs sobre nós. Desobedecer é 
como dizer: "Deus, você é um idiota! Por que você pôs tais pessoas estúpidas em autoridade sobre mim?" Isto, 
claro, não é uma coisa inteligente ou sábia para dizer ou fazer! Deus, na sua sabedoria, nos deu as autoridades.

Na realidade, nós deveríamos os obedecer todo o tempo - com uma exceção. Se eles abusam a sua autoridade 
e nos mandam fazer algo que Deus proíbe, então devemos desobedecer. Ou se eles nos proíbem que façamos 
algo que Deus comanda, então  temos que os desobedecer. A Deus primeiro



As autoridades falaram uma vez para os seguidores de Jesus que eles tiveram que deixar de orar e ensinar 
sobre ele. Eles responderam "Os senhores mesmos julguem diante de Deus: devemos obedecer aos senhores ou a  
Deus?" (Atos 4:19).

Nós devemos obedecer às autoridades que Deus colocou sobre nós, como nós obedeceríamos o próprio Deus. 
Devemos lhes dar respeito e honra. Até mesmo se nós não pensamos muito deles pessoalmente, ou pensamos 
que eles pudessem estar fazendo melhor do que estão fazendo, ainda devemos lembrar de que Deus os pôs 
sobre nós. Deveríamos os respeitar por ser o tipo de pessoa que Deus decidiu que deveriam estar em 
autoridade.

8. Nós temos que desobedecer às autoridades se eles nos dizem que façamos algo que Deus ______________, ou 
nos proíbe que façamos algo que Deus __________.

9. Em geral, devemos dar para as autoridades ____________________ e ___________________.

O Quinto Mandamento

"Não mate" (Êxodo 20:13)

Algumas pessoas pensam que isto significa que ninguém deve matar outra pessoa. Isso não é toda a verdade. 
Deus freqüentemente dá para as pessoas o direito matar outras pessoas. Soldados de guerra são treinados 
para matar o inimigo. A polícia é dada armas para matar criminosos que estão ameaçando matar pessoas 
inocentes. Qualquer pessoa é permitido matar em autodefesa. Até mesmo executores em prisões estão 
matando de acordo com o verso de Bíblia que diz, "O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem 
matar uma pessoa será morto por outra." (Gênesis 9:6).

Mas alem disso, não nos permite tirar a vida de outro ser humano. Isso seria assassinato. Só Deus é permitido 
decidir quando será o fim das vidas das pessoas. Ele nos dá vida como um presente e quer que passemos o 
nosso tempo na terra aprendendo sobre nosso Salvador, Jesus Cristo. Nós não temos o direito de encurtar este 
tempo para outra pessoa, a menos que seja uma situação descrita no parágrafo antes.

10. Deus dá para algumas pessoas o direito de matar outros, por exemplo, __________________ ou 
__________________.

11. Qualquer pessoa é permitido matar em ___________________________.

12. Deus quer que nós passemos nosso tempo na terra aprendendo sobre ______________ ________________.

Há mais no Quinto Mandamento do que simplesmente assassinar alguém. Nós não devemos machucar 
fisicamente. Batendo em alguém, ou fazendo algum dano físico a ele ou ela, não é permitido. Jesus disse até 
mesmo que nós não deveríamos ser tão rápidos para bater alguém que nos bateu primeiro. Ele disse, "Não se 
vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater  
também."(Mateus 5:39).

Nós podemos desobedecer este Mandamento até mesmo sem tocar a outra pessoa. Jesus também disse que 
se você desconta sua raiva em alguém, ou você o insulta, isso também é um pecado contra o Quinto 
Mandamento.

O que deveríamos fazer, então, para obedecer este Mandamento? Deveríamos fazer tudo que podemos para 
melhorar e alegrar as vidas dos outros. Deveríamos os elogiar, não os insultar. Deveríamos nos preocupar com 
eles, não os odiar (nem mesmo os nossos inimigos!). Deveríamos fazer tudo que podemos para os ajudar com 
quaisquer necessidades corporais eles têm.

13. Nós não devemos fazer nenhum mal ______________ a outros.

14. É pecado descontar sua  ______________ em alguém.



15. Deveríamos fazer tudo que nós podemos para ajudar outros nas necessidades _______________ deles.

O Sexto Mandamento

"Não cometa adultério." (Êxodo 20:14). 

Adultério é o pecado de ter sexo fora de matrimônio. Adultério é um pecado que atinge várias pessoas com um 
ato. Em primeiro lugar, adultério é um pecado contra a pessoa com que você está tendo esta relação íntima. 
Secundo, é um pecado contra a pessoa com que você vai casar um dia.  Em terceiro lugar, é um pecado contra a 
pessoa com que seu parceiro em adultério vai casar um dia. 
Afinal, nenhuma pessoa deveria ter seu desempenho sexual comparada com o de outra pessoa com que teve 
sexo antes!

Algumas pessoas pensam que sexo é um pecado, mas não é. Depois que Deus criou o ser humano, ele disse a 
Adão e Eva, "Tenham muitos e muitos filhos; espalhem-se por toda a terra e a dominem." (Gênesis 1:28). Todos nós 
sabemos como ter filhos, e é chamado sexo.

O pecado é ter sexo com a pessoa errada. Deus nos diz que é só para o marido e esposa. As pessoas no mundo 
ao redor de nós não pensam desta maneira mais. Eles pensam que é permitido ter sexo com qualquer pessoa 
que você quer, até mesmo se eles são do mesmo sexo como você! Mas a Palavra de Deus diz que isso é errado.

16. Adultério é o pecado de ter ___________ fora de matrimônio.

17. Deus quer que o sexo fique só entre o _________________ e a ______________.

Não só é o ato de sexo do qual o Sexto Mandamento fala. É nosso modo de pensar no sexo oposto. Tendo até 
mesmo pensamentos sobre ter sexo com outra pessoa é errado (a menos que você se casa com esta outra 
pessoa!). Jesus disse, "Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração." 
(Mateus 5:28). Bem, isso é exatamente porque revistas sujas estão em toda parte! Nenhum Cristão vai querer 
ter essas revistas ao redor ou assistir os filmes e shows de televisão que só se tratam de desejos sexuais. 
Nenhum Cristão vai desfrutar dessas piadas que tiram sarro do sexo. Nenhum Cristão vai tomar parte em 
conversas sobre sexo com qualquer coisa alem de respeito.

É isso que Deus deseja. Ele quer que cada um de nós ache alguém para se casar e permanecer verdadeiro e fiel 
para o resto de nossas vidas. Ele quer que amemos o nosso esposo ou esposa. Ele quer que nós criemos os 
filhos que ele nos dá. E ele deu sexo como um presente agradável para tais pessoas no matrimônio.

18. Até mesmo tendo________________  sobre sexo com alguém com o que você não se casa é um pecado.

19. Deus quer que nós sejamos _________________ e ___________________ à pessoa com quem nós nos casamos.

20. Deus deu sexo como um _______________ para pessoas casadas.

Revisão de capítulo 3

O Quarto, Quinto, e Sexto Mandamentos nos falam como devemos agir para outras pessoas. Deus colocou 
algumas pessoas em autoridade sobre nós em nossas casas, em nosso governo e na igreja. O Quarto 
Mandamento nos fala que os devemos honrar e obedecer como honraríamos e obedeceríamos ao próprio Deus. 
O único tempo que não devemos os obedecer é quando eles ordenarem algo que contraria as leis de Deus.

O Quinto Mandamento proíbe assassinato. Às vezes ele nos permite levar vida humana, em autodefesa, ou 
como soldado ou policial ou executor. Mas, só Deus pode determinar quando terminar o tempo de uma pessoa 
na terra. Uma pessoa deve usar este tempo para aprender sobre o seu Salvador. Na realidade, nós não 
deveríamos fazer nada que machuque ou prejudique outros durante este tempo, mas deveríamos fazer tudo que 
podemos para os ajudar nas suas necessidades corporais.

O Sexto Mandamento fala sobre sexo, e como só é permitido com a pessoa com quem estamos casados. Até 
mesmo pensar em ter sexo com outra pessoa é um pecado. Deus só deu o presente de sexo às pessoas 



casadas. Deveríamos honrar matrimônio e pessoas casadas, nunca cometendo adultério. Cumprimos este 
Mandamento amando e honrando a pessoa com quem estamos casados.

Prova de capítulo 3

1. Quando obedecemos às pessoas que Deus colocou em autoridade sobre nós, nós estamos obedecendo a 
_________________.

2. Na casa, ___________________ devem alimentar e vestir os seus filhos, e lhes eduque nos caminhos de Deus.

3. O ___________________ faz e impõe as leis para fazer a vida mais segura.

4. ________________ e professores existem para nos animar a obedecermos a Palavra de Deus.

5. Nós temos que ________________ as autoridades se eles nos dizem que façamos algo que Deus proíbe ou nos 
proíbem que façamos algo Deus manda.

6. Deus dá para algumas pessoas o direito de ______________ outros, por exemplo, soldados ou policial.

7. Deus quer que passemos nosso tempo na terra aprendendo sobre ______________ _______________.

8. Nós não devemos fazer algum _______________ a outros.

9. É errado ficar bravo com alguém sem uma boa  ___________________.

10. Deveríamos fazer tudo o que podemos para ____________ outros nas suas  necessidades corporais.

11. Adultério é o pecado de ter sexo fora do _____________________.

12. Pensamentos sobre sexo com alguém com  quem você não estamos casados é um _______.

13. Deus quer que sejamos __________________ e _________________ à pessoa com que casamos.

14. Deus deu sexo como um presente para pessoas __________.

Capítulo Quatro

A SEGUNDA PARTE da Lei - PARTE DOIS

No último capítulo aprendemos como Deus quer que nós ajamos para nosso próximo. Nós aprendemos mais 
sobre isso neste capítulo, com uma pequena diferença. Os últimos quatro Mandamentos nos falam como 
devemos nos comportar para as coisas Deus deu aos membros da raça humana.

O Sétimo até a Décimo Mandamentos falam sobre as coisas que pertencem aos outros. Estas coisas incluem a 
propriedade, o bom nome, e coisas semelhantes. Neste capítulo você aprenderá a ajudar os outros a manter o 
que Deus lhes deu. Ao final do capítulo você será capaz de:

* contar por que não devemos roubar os bens dos outros;
* contar por que não devemos arruinar o bom nome dos outros; e
* contar o que é cobiçar e por que não deveríamos fazer isto.

O Sétimo Mandamento

"Não roube." (Êxodo 20:15)

Roubar é o crime de levar algo que pertence a outra pessoa. Veja bem estas palavras: "pertence a outra 
pessoa".



Como as coisas chegam a ser as nossas? Talvez alguém nos deu de presente. Talvez as ganhamos trabalhando 
para elas, ou compramos com o dinheiro que ganhamos antes. Talvez as herdamos de um amado que morreu e 
as deixou no seu testamento.

Mas, em verdade, tudo o que a nós pertence a é presente de Deus. Como a Bíblia nos fala, "Tudo de bom que 
recebemos e tudo o que é perfeito vêm do céu, vêm de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de  
posição, o que causaria a escuridão." (Tiago 1:17). Deus nos dá as coisas que possuímos em umas das maneiras 
descritas acima. Ele move alguém para dar-nos um presente ou lembrar de nós no último testamento. É Deus 
que nos dá a saúde e a habilidade para trabalhar e ganhar dinheiro para comprar coisas.

A mesma coisa que dissemos no último capítulo sobre vida aplica aos bens. Deus os deu a nós; é só ele que 
pode decidir quando eles deveriam ser levados embora. Na realidade, roubando algo de outra pessoa não só é 
um pecado contra aquela pessoa. É um insulto a Deus.

Pense assim. Suponha você gastou muito tempo plantando algumas árvores em volta da sua casa. Você esta de 
pé depois do trabalho pensando que você tinha feito um bom trabalho plantando as árvores. Então alguém vem 
e lhe fala, "Você é tolo. Você plantou as árvores nos lugares errados."

Você ficaria insultado e bravo. Como ousa ele entrar e dizer e fazer tais coisas! Ele nem mesmo sabe como 
plantar arvores. 

Nós fazemos a mesma coisa se roubamos. Deus decidiu que José ou Pedro ou a Maria tem as coisas que eles 
têm. Se você as roubar, você esta falando a Deus que ele estava errado dando para essas pessoas as coisas que 
elas têm. Você vai ter que corrigir o erro dele levando as coisas ele deu a eles e dando-as a si mesmo.

1. Tudo o que temos recebemos de  __________________.

2. Um modo que Deus usa para dar-nos coisas é dando a habilidade de _________________ e ganhar dinheiro para 
comprar coisas.

3. Quando você roubar de alguém, você esta dizendo a  ________________ que ele errou errado quando as deu a 
eles em vez de a você.

Assim, o que deveríamos fazer em vez de roubar? Deveríamos ajudar os outros a manter o que eles têm. Se 
vemos que os bens de alguém estão em perigo de ser roubado, deveríamos o advertir e lhe ajudar a protegê-los. 
Se suas coisas estragam, deveríamos lhe ajudar a consertá-las. Se podemos pensar em qualquer modo de o 
ajudar a melhorar o que ele tem, ou adquirir mais, nós deveríamos fazê-lo.

Em resumo, não deveríamos ter um pensamento em nossa cabeça que diz, "Bem, eu tenho minhas coisas, bata 
eu cuidar delas." Não basta. Deus quer que nos importemos das coisas que outras pessoas possuem, também.

Tudo que precisamos fazer é lembrar que Deus deu para cada pessoa as coisas que ela tem. E ele deu cada um 
de nós a responsabilidade de ajudar os outros a proteger e melhorar o que eles têm.

4. Em vez de roubar, nós deveríamos ajudar os outros  ________________ o que eles têm.

5. Deus nos deu a responsabilidade de ajudar os outros  ____________ e _____________ o que eles têm.

O Oitavo Mandamento

"Não dê falso testemunho contra ninguém." (Êxodo 20:16). 

Normalmente, quando ouvimos a palavra "testemunha", pensamos em estar em uma sala do tribunal. É um 
grande pecado mentir sobre outra pessoa debaixo juramento, porque sabemos muito bem o que poderia 
acontecer. A pessoa poderia terminar sendo preso quando ele é inocente.

Mas há outros maneiras em que nós testemunhamos sobre nosso vizinho. Podemos estar falando mal de 



alguém quando ele não estiver presente para se defender e explicar. Podemos entender que é errado falar mal 
dele e arruinar o seu bom nome.

Seu bom nome é um dos maiores presentes que Deus lhe dá nesta terra. Algumas pessoas arruinam suas 
próprias reputações pelas suas ações. Mas ninguém tem o direito de arruinar a reputação de outra pessoa 
falando mal dela.

Na realidade, pode acontecer falando a verdade sobre alguém é um pecado. Claro que, isto não fala sobre o 
tribunal. No tribunal você está jurando ante Deus para contar a verdade inteira, até mesmo se coloque outra 
pessoa em dificuldade. Mas supõe que você conhecesse alguém que teve alguma coisa vergonhosa no seu 
passado, que ele não quis que ninguém soubesse, porque causaria problemas e desrespeito. Seria errado para 
você contar o segredo vergonhoso e desta forma arruinar o bom nome daquela pessoa.

A melhor coisa para fazer quanto ao Oitavo Mandamento é isto: Não diga nada, verdadeiro ou falso, que 
arruinaria o bom nome de uma pessoa a não ser que seja no tribunal. Se você esta baixo juramento no tribunal, 
ou se a vida ou saúde de alguém depender, então sim, deve falar. Mas caso contrário, você tem que manter 
silêncio. E, claro, você nunca deve falar mentiras sobre ninguém.

6. Seu _________ _____________ é um dos maiores presentes que Deus lhe dá nesta terra.

7. No tribunal,  juramos ante Deus para contar a ___________________ completa, até mesmo se coloque alguém em 
dificuldade.

8. Não diga nada, verdadeiro ou falso, para _________________ a reputação de uma pessoa a menos que você tenha 
que fazê-lo em caso de perigo.

Em vez de arruinar o bom nome de alguém, deveríamos fazer tudo que podemos para defender o seu nome. 
Suponha as pessoas estão fofocando sobre alguém que não esta presente para se defender. Cabe a você, 
então, entrar no meio e o defender. Você poderia contar aos outros, "Você não gosta que outras pessoas 
falassem de você trás das suas costas. Dê esta pessoa que mesma consideração! "

Quando outros estiverem dizendo coisas ruins sobre alguém, você deveria dizer coisas boas sobre ele. Quando 
outros estiverem arruinando o nome dele, você deve fazer tudo que você pode para apoiá-lo.

Suponha que você suspeite seu amigo. Suponha que você o vê fazendo algo que parece ruim. O que você 
deveria fazer? Você deveria dar para a pessoa o benefício da dúvida. Por exemplo, se alguém está falando com 
uma voz inarticulada e está tendo dificuldade ficar de pé ou caminhar, você poderia suspeitar que ele esta 
usando drogas ou está bêbado. Mas  dando-lhe o benefício da dúvida, você deveria dizer a você mesmo, "Talvez 
ele esteja se sentindo doente hoje." Também você poderia ir para ele e tentar ajudá-lo. Isso é o modo que Deus 
quer que você ajude seu amigo.

9. Nós deveríamos fazer tudo que podemos para _____________ o bom nome de alguém.

10. Quando outros estiverem arruinando o bom nome de alguém, deveríamos dizer coisas _______________ sobre 
ele ou ela.

11. Quando alguém estiver fazendo algo suspeitoso, deveríamos dar-lhe o benefício da ________________.

Os Nono e Décimos Mandamentos

 "Não cobice a casa de outro homem." (Êxodo 20:17).   "Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o 
seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele." (Êxodo 20:17).

Cobiçar é um pecado que cometemos em nossas mentes. Mas ainda é pecado, até mesmo se nunca fazemos 
nada sobre o pensamento, como roubar. Cobiçar é querer algo que sabemos que não podemos ter. Não é 
pecado desejar, ou querer, o que nosso vizinho tem se nós pudéssemos adquiri-lo honestamente. Se ele tem um 
livro que poderia emprestar a nós, ou até mesmo nos vendem, não há nenhum pecado em desejar o livro. Mas 
quando ele tem algo que sabemos que ele não quer dar, (por exemplo, a sua esposa), então é errado continuar 
desejando. Chega a ser cobiça.

Cobiçar é, em primeiro lugar, um pecado contra Deus. Como dissemos com relação ao Sétimo Mandamento, é 



como dizer a Deus que ele cometeu um erro. "Você deu aquela casa à pessoa errada, deveria ter dado para 
mim. Você deu a mulher bonita á pessoa errada, deveria ter dado ela a mim. "

Cobiçar também é um pecado contra a pessoa cujas coisas você deseja. Você realmente está lhe desejando 
dano quando você quer as coisas que ele tem. Suponha que ele morre amanhã, e você poderia adquirir o que 
ele tem e o que você deseja. Quem sabe você ficaria contente com a morte dele. Que tipo de atitude é isso para 
ter contra outro ser humano?

Cobiçar frequentemente conduz a outros pecados. A Bíblia tem muitos exemplos de tal pecado. Uma história 
conta sobre um rei chamado Acabe que quis comprar um campo com uma plantação de uvas de um homem 
chamado Nabote. Mas Nabote não quis vender o campo, que era a sua herança. Acabe continuou desejando as 
videiras. Então a sua mulher pagou pessoas para mentirem sobre Nabote no tribunal. Ele foi condenado à morte 
por um crime que ele nunca cometeu, e então Acabe ficou com o campo e a plantação de uvas.

12. Cobiçar é realmente querer algo que nós sabemos que nós não ________________ ter.

13. Cobiçar é um pecado contra Deus porque acusa Deus de cometer um ______________ quando ele deu algo a 
alguém diferente de você.

14. Cobiça nos faz desejar ______________ contra a pessoa que tem algo que nós queremos.

15. Cobiçar frequentemente conduz a outro __________.

Há uma cura para a cobiça. É chamada satisfação. A Bíblia nos fala, "É claro que a religião é uma fonte de muita  
riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem.  O que foi que trouxemos para o mundo? Nada! E o que  
é que vamos levar do mundo? Nada! Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso." (1 Timóteo 
6:6-8).

Quando  estamos satisfeitos com o que temos, ficamos contentes. Afinal de contas, quem é mais rico: o homem 
rico que não pode ficar contente a menos que ele tenha mais, mais, mais, ou o homem pobre quem está muito 
contente com só um pouco? Um Cristão está contente com o que Deus lhe deu. Isto é especialmente verdade já 
que Deus lhe deu o maior presente que existe, um Salvador chamado Jesus Cristo.

Quando você tem Jesus, então você não será tentado de ficar infeliz porque outra pessoa tem algo que você 
poderia desejar. Ao invés, você estará mais ansioso para compartilhar Jesus com ele do que levar dele o que 
Jesus decidiu lhe dar. E para os pertences dele, sem mencionar a esposa, trabalhadores, animais, e tudo que ele 
tem, você quererá fazer tudo que você puder para lhe ajudar a manter.

16. A cura para a cobiça é chamada ________________________.

17. Um Cristão fica contente com o que ______________ lhe deu.

18. Nós queremos fazer tudo que podemos para ajudar os outros a  ____________ as coisas que Deus os deu.

Revisão de capítulo 4

Os últimos quatro Mandamentos falam de como deveríamos agir quanto às coisas que pertencem aos outros.

O Sétimo Mandamento nos manda não roubar o que pertence a outras pessoas, mas lhes ajudar a melhorar e 
proteger a sua propriedade. Afinal de contas, Deus deu cada um de nós o que ele, na sua sabedoria, decidiu que 
deveríamos ter. Não temos o direito de reclamar a Deus sobre o que ele deu a outra pessoa.

O Oitavo Mandamento nos manda  não arruinar a reputação de outra pessoa ou o seu bom nome. Há tempos 
quando tivermos que dizer coisas que arruinariam o bom nome dele, por exemplo, no tribunal. Mas caso 
contrário, não deveríamos dizer nada, falso ou verdadeiro, que feriria o bom nome dos outros. Ao invés, 
deveríamos o defender e falar bem dele e  lhe dar o benefício da dúvida em tudo que ele faz.

Os Nono e Décimo Mandamentos falam do pecado de cobiçar, quer dizer, desejar o que outra pessoa tem e o 



que Deus quer claramente que ele mantenha. Cobiça é um pecado contra Deus. Nos leva a ter sentimentos 
contra a pessoa que tem o que nós desejamos. Sentimentos ruins podem nos levar a cometer pecados contra 
aquela pessoa e tentar adquirir o que ele ou ela tem. Ao invés, deveríamos ficar contentes com o que Deus nos 
deu, especialmente considerando que ele nos deu o seu Filho para ser nosso Salvador. E deveríamos ajudar os 
outros a manter o que Deus lhes deu.

Prova de capítulo 4

1. Tudo o que temos foi dado a nós por _________________. 

2. Quando você roubar de alguém, você esta dizendo a Deus que ele cometeu um erro quando ele 
________________ algo para outros em vez de você.

3. Seu bom nome é um os maiores presentes que ______________ lhe dá nesta terra.

4. Não diga nada, verdadeiro ou falso, que arruinaria o ___________________ de uma pessoa a menos que você 
tenha que fazê-lo por razões de segurança..

5. Nós deveríamos fazer tudo que podemos para _____________ o bom nome de alguém.

6. Cobiçando algo é ________________ algo que sabemos que Deus não deu para nós.

7. Cobiçar é um pecado contra Deus porque o acusa de fazer um _________________ quando ele deu algo a alguém 
diferente de nós.

8. _______________ frequentemente conduz a outros pecados.

9. Um Cristão é ____________________ com qualquer coisa que Deus o deu.

Capítulo Cinco

Obedecendo OS DEZ MANDAMENTOS

Muitas pessoas querem melhorar a si mesmos de alguma maneira. Para fazer isto, eles usam um programa, 
quer dizer, uma série de passos que eles têm que andar para alcançar a sua melhoria. Um alcoólico poderia 
seguir o bem conhecido programa de Doze Passos para deixar de beber. Alguém que está muito gordo poderia 
seguir um programa para perder aquele peso.

Algumas pessoas pensam nos Dez Mandamentos como um programa de Dez Passos para se tornar uma 
pessoa melhor. É verdade que, se as pessoas tentassem viver de acordo com os Dez Mandamentos, eles 
provavelmente seriam melhores pessoas.

Mas Deus não nos deu estes Mandamentos para este propósito. Só se tornar boas pessoas não é nossa meta 
quando lemos os Dez Mandamentos, isto é, não é a meta que Deus quer para nós. Deus quer que usemos os 
Dez Mandamentos para a salvação das nossas almas. Isso é o que falaremos neste capítulo final. Ao final do 
capítulo você será capaz de:

* contar como Deus nos manda que guardemos os Dez Mandamentos;
* contar como Jesus usou os Dez Mandamentos para nos salvar de nossos pecados; e
* contar umas funções dos Dez Mandamentos.

Quando alguém lhe dá uma lista de regras, ele espera que você as obedeça. Porém, geralmente a pessoa que 
lhe dá as regras dará um pequeno margem para errar. Eles percebem que você pode não seguir as regras 
exatamente do modo de que eles gostariam, mas ficarão satisfeitos se você ficar muito perto do cumprimento 
das regras. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o policial lhe permitirá dirigir seis ou oito quilômetros 
sobre a velocidade máxima. Não está exatamente de acordo com as regras, mas ele ficará satisfeitos com isto.



Mas não funciona assim com Deus. Quando ele dá regras, ele exige que as obedeçamos perfeitamente. Na 
Bíblia ele diz, "Dediquem-se a mim, o Deus de vocês, e sejam completamente fiéis a mim, pois eu sou santo." (Levíticos 
11:44). Por santo Ele quer dizer perfeito. Isso significa que até mesmo um pecado, até mesmo um pequeno 
pecado, é uma falha completa para Deus. Você não é santo depois de fazer um pecado. Você está manchado 
com este pecado. Tiago, um dos autores da Bíblia, falou assim:
"Porque quem quebra um só mandamento da Lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse: "Não cometa  
adultério" também disse: "Não mate". Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a Lei se matar." 
(Tiago 2:10-11).

Vamos lembrar de mais uma coisa. Adão e Eva, no Jardim de Éden, desobedeceram só uma lei. Deus lhes disse 
que não comessem a fruta de uma certa árvore. Eles comeram. Por este pecado (que nem parece ser tão ruim 
para nós) eles foram jogados fora de Éden e condenados a morrer.

1. Deus quer que nós obedeçamos os seus Mandamentos _____________________.

2. Até mesmo um pecado ______________ é uma falha completa para Deus.

3. Adão e Eva foram jogadas fora de Éden e condenados para morrer pelo pecado de ________________.

Assim, as pessoas que querem usar os Dez Mandamentos como um programa para melhorar-se, estão 
enganados. Eles podem obedecê-los perfeitamente? Claro que não! Ninguém pode! E Deus não permite um 
margem para errar. Assim eles nunca podem melhorar nos olhos de Deus.

Mas havia um homem que guardou a lei! Ele guardou a lei perfeitamente durante a sua vida inteira. Foi Jesus 
Cristo, nosso Salvador. Ele não cometeu um único pecado! Ele simplesmente seguiu a lei de Deus exatamente 
como Deus quis, ao pé da letra.

Você poderia dizer, "E dai? De que vale isso para mim? Que bem me faz?" A resposta é: "Faz todo o bem no 
mundo." Jesus obedeceu a lei inteira de Deus, e então Deus agiu como se todos nós tivéssemos guardado a lei. 
A vida perfeita e santa de Jesus satisfez Deus tanto, que ele usou o que Jesus fez como a obediência de toda a 
raça humana.

Pense deste modo. Suponha que você é uma pessoa pobre. Você não pode conseguir um conjunto decente de 
roupas. Você é convidado a um evento importante, um grande banquete. O convite diz, roupas formais 
"requeridas." Como você pode ir? Você não tem roupa formal. Então um amigo diz, "Aqui, você pode usar 
minhas roupas para ir a este banquete." Agora você pode ir. Você tem as roupas certas, embora que não sejam 
suas.

A Bíblia fala da mesma maneira sobre a vida perfeita de Jesus. Diz que a perfeição de Jesus é como um 
conjunto de roupas que nós fomos convidados a usar no grande banquete de Deus. "Porque vocês foram 
batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo." (Gálatas 3:27).

Na realidade, da mesma maneira que Jesus nos deu sua vida perfeita para usar diante Deus, ele levou nossas 
roupas e as usou. Nossas roupas (vidas) eram imundas, cobertas com nossos pecados. Jesus se cobriu com 
nossos pecados quando ele morreu na cruz. Deus olhou para ele e viu só os nossos pecados e fez Jesus pagar 
por eles com a sua vida. Agora Deus olha para nós, que acreditamos que ele é o Salvador, e vê só a obediência 
santa de Jesus, a obediência a todos os Dez Mandamentos, e está contente conosco.

4. O único homem que guardou todos os Mandamentos perfeitamente foi ____________.

5. Jesus se cobriu com nosso __________ quando ele morreu na cruz.

6. Deus fez Jesus pagar por nosso _____________ com a sua vida.

7. Quando Deus olha a nós, os que acreditam que Jesus é o Salvador, ele vê a obediência de Jesus aos 
_______________ _________________.



Entretanto, alguém poderia chegar a um pensamento ou ideia errado aqui. Ele ou ela poderia dizer, "Bem, já 
que Jesus obedeceu os Dez Mandamentos por mim, eu não tenho que os obedecer. Eu posso pecar a vontade, e 
ainda ser salvo." A primeira parte é certa; o segundo é tão errado e injusto a Jesus!

Nós não temos que obedecer os Dez Mandamentos para chegar ao céu. Isso é verdade. A Bíblia diz isso muitas 
vezes. "Porque, com Cristo, a lei de Moisés chegou ao fim, e assim os que creem é que são aceitos por Deus."  
(Romanos 10:4).

Mas ninguém que acredita em Jesus diria, "eu posso pecar a vontade." O fato é que o cristão não quer pecar 
mais! Nós agradecemos a Jesus por ser nosso Salvador e levar todos os nossos pecados à cruz para pagar por 
eles. Por que quereríamos fazer coisas que ele não gosta? Isto não seria agradecimento.

Pense de novo naquele negócio de usar roupas formais de outra pessoa para um banquete. Você sentiria livre, 
enquanto usando essas roupas, para correr e pular na lama? Claro que não! Que maneira seria isso para 
agradecer à pessoa que as emprestou?

Jesus pôs as suas roupas perfeitas em nós. Ele nos vestiu na sua obediência perfeita e nos trouxe a Deus. 
Vestidos assim, por que quereríamos sujar-nos novamente com mais pecados?

A Bíblia o explica desta maneira. "Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou  
bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes.  Mas tenham as qualidades que o Senhor Jesus  
Cristo tem e não procurem satisfazer os maus desejos da natureza humana de vocês." (Romanos 13:l3-14).

8. Nós não temos que _________________ os Dez Mandamentos para chegar ao céu.

9. As pessoas que acreditam que Jesus é o Salvador não querem _______________ mais.

10. Em vez de viver vidas pecadoras, nós queremos viver como ________________ ________________.

Revisão de capítulo

Deus demanda, pela sua lei, que sejamos santos. Nós devemos obedecer os Dez Mandamentos perfeitamente. 
Se cometemos até mesmo um pecado, falhamos e somos pecadores. É claro que nós não temos sido perfeitos. 
Mas Jesus Cristo guardava a lei inteira de Deus. Ele compartilhou a sua perfeição conosco, nos deixou usar o 
seu terno limpo, enquanto ele levou nossos pecados nele e os liquidou morrendo na cruz.

Agora que Jesus nos salvou, nós não temos que obedecer aos Dez Mandamentos para ser salvo. Mas queremos 
obedecê-los de qualquer maneira, em lugar de pecar todo o tempo. É nosso modo de mostrar que somos gratos 
a ele por tudo que ele fez para nós. Nós queremos viver nossas vidas como Jesus fez, guardando os Dez 
Mandamentos de Deus.

Prova de capítulo 5

1. Deus quer que __________________ perfeitamente os Mandamentos dele.

2. Até mesmo um ______________ é muito para Deus.

3. O único homem que guardou os Dez Mandamentos perfeitamente foi ____________.

4. Jesus se cobriu com nossos pecados quando ele morreu na __________________.



5. Deus fez ________________ pagar por nossos pecados com a sua vida.

6. Quando Deus olha para nós, ele vê a  _______________ de Jesus aos Dez Mandamentos.

7. Nós não temos que obedecer aos Dez Mandamentos para chegar ao ________________.

8. Crentes não querem a ________________ mais.

9. Em vez de vidas de _______________, nós queremos viver igual a Jesus Cristo.

Respostas:
Capítulo 1
1. coração; 2. conhecimento; 3. a lei natural;. 4. Deus; 5. barro; 6. pecado.; 7. pedra; 8. Sinai; 9. Moisés; 10. escrita; 11. natural; 12. 
escrita; 13. comportar 14. meio-fio. 15. espelho; 16. pecadores; 17. Salvador. 18. guia; 19. céu.        Prova Capítulo Um: 1. natural; 2. 
pecado; 3. Moisés; 4. escrita; 5. meio-fio; 6. espelho; 7. guia.

Capítulo 2

1. idolatria; 2. aberta; 3. Filho. 4. coração; 5. deus; 6. deuses 7. respeito (ou medo); 8. amar; 9. confiança. 10. nome; 11. pecado; 12. 
Salvador. 13. pensar; 14. pessoas; 15. agradecer; 16. sábado; 17. nada; 18. alma; 19. ressuscitou; 20. Bíblia; 21. alegremente.  Prova 
capítulo 2: 1. três; 2. Deus; 3. idolatria; 4. obedecendo; 5. Pai; 6. louvor; 7. descanso; 8. Palavra.

Capítulo 3
1. casa (ou lar ou família); 2. governo; 3. igreja; 4. Deus; 5. vestir, pessoas boas; 6. leis; 7. A Palavra de Deus; 8. proíbe, manda; 9. 
respeito, honra; 10. soldados, polícia (ou executores); 11. autodefesa; 12. nosso Salvador (ou Jesus Cristo); 13. dano; 14. raiva; 15. 
diárias; 16. sexo; 17. marido, esposa. 18. pensamentos; 19. fiéis, amemos; 20. presente.   Prova capítulo 3 1. Deus;  2. pais; 3. 
governo; 4. pastores; 5. desobedecer; 6. matar; 7. Jesus; 8. dano; 9. razão; 10. ajudar; 11. matrimônio; 12. pecado; 13. fiéis, amemos; 
14. casadas.

Capítulo 4
1. Deus; 2. trabalhar; 3. Deus; 4. manter; 5. proteger, melhorar; 6. bom nome; 7. verdade; 8. arruinar; 9. defender ou proteger; 10. 
boas; 11. dúvida: 12. podemos; 13. erro; 14. mal; 15. pecados; 16. satisfação ou contentamento; 17. Deus; 18. manter.
Prova capítulo 4 1. Deus; 2. deu; 3. Deus; 4. bom nome; 5. proteger; 6. desejar; 7. erro; 8. cobiça; 9. satisfeito ou contente

Capítulo 5
1. perfeitamente; 2. um; 3. comer fruta proibida; 4. Jesus; 5. pecado; 6. pecado;  7. Dez Mandamentos 8. obedecer; 9. pecar; 10. Jesus 
Cristo.
Prova do capítulo 5: 1. obedeçamos; 2. pecado; 3. Jesus; 4. cruz; 5. Jesus; 6. obediência; 7. céu; 8. pecar; 9. pecado.


