
A	Lei	E	O		
CONFLITO

Meu desejo, a patir de 
hoje, é ser fiel a todos 
os mandamentos da 
lei de Deus. Quero 
obedecê-los para re-
ceber as bênçãos Divi-
nas em minha vida.

SIM            NÃO

A quem devemos obedecer? Atos 5:29.

Podemos deixar de guardar algum mandamento da 
lei de Deus? Tiago 2:10.

A fé pode substituir a lei? Romanos 3:31.

Até quando duraria a lei de Deus? Sal. 111:7, 8; 
Sal. 119:89, 144; Mateus 5:17, 18.
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Pesquise	na	Bíblia

Pense	Nisto

A vontade de Deus em relação ao ser humano e 
sua conduta moral diante de Deus e dos homens, 
está revelada na lei dos Dez Mandamentos.

Os princípios da lei são eternos, imutáveis e to-
dos os seres humanos estão sujeitos a eles.

Deus	deu	ao	homem	uma	completa	
regra	de	vida	em	Sua	lei

Ao obedecer a santa lei de Deus, o homem viverá 
por ela, graças aos méritos de Cristo. Ao trans-
gredir a lei, o homem será condenado por ela.

A lei sempre encaminha as pessoas a Cristo, e 
Cristo as justifica e depois aponta-lhes de volta 
para a lei como padrão de vida e regra de fé. 

Saiba	que

09

O inimigo usou a igreja romana para jogar toda 
a verdade por terra. Hoje em dia praticamente to-
das as religiões cristãs, tanto católicos, como evan-
gélicos, protestantes e pentecostais em geral, todos 
obedecem a lei adulterada pelo homem.

A Palavra de Deus nos lembra: “Eis que, hoje, 
eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: a 
bênção, quando cumprirdes os mandamentos do 
SENHOR, vosso Deus, que hoje vos ordeno; a mal-
dição, se não cumprirdes os mandamentos do SE-
NHOR, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho 
que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses 
que não conhecestes.” Deuteronômio 11:26 a 28.

Não deixe a verdade cair por terra. Comece 
agora uma restauração em sua vida obedecendo 
a santa lei de Deus pelo Seu poder e por Sua graça.

Minha	Decisão

1º. Mandamento: Mateus 4:10.

2º. Mandamento: I João 5:21; Atos 17:29.

3º. Mandamento: I Timóteo 6:1.

4º. Mandamento: Mateus 24:20; Marcos 2:27, 28;    
                                     Heb. 4:4, 9, 10; Col. 1:16.

5º. Mandamento: Mateus 19:19.

6º. Mandamento: Romanos 13:9.

7º. Mandamento: Mateus 19:18.

8º. Mandamento: Romanos 13:9.

9º. Mandamento: Marcos 10:19.

10º. Mandamento: Romanos 7:7.
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“Não violarei a Minha aliança, nem modifi-
carei o que Meus lábios proferiram.” 

Salmo 89:34.



As	Bênçãos	da	Lei:
O	Salmo	19:7	a	9	apresenta	algumas	
caractereisticas	da	Lei	de	Deus:

Perfeita

Restaura	a	alma

É	um	testemunho	fiel

Dá	sabedoria

É	reta

Alegra	o	coração

É	pura

Ilumina	os	olhos

Permanece	para	sempre

É	verdade	e	justiça

O próprio Deus escreveu a 
lei: “E, tendo acabado de fa-
lar com êle no nonte Sinai, 
deu a Moisés as duas tábuas 
do testemunho, tábuas de 
pedra, escritas pelo dedo de 
Deus.” Êxodo 31:18. 

Mateus	5:17	a	19

João	15:10

• Jesus não veio revogar a lei.
• Nem um “i” ou “til” jamais passará da lei.
• Quem viola a lei será humilhado.
• Quem observa será honrado.
• Cumprir significa observar, obedecer. 
(Mateus 3:15; Romanos 13:8 a 10; Gálatas 6:2.)

Deus revelou antecipadamente que Satanás, 
por meio de instrumentos humanos, jogaria 
a verdade por terra (Daniel 8:12) e mudaria 
os tempos e a lei (Daniel 7:25). Isto ocorreu 
exatamente como foi profetizado por Daniel.

Mandamentos	de	Deus

• Jesus obedece os mandamentos.
• Quem obedece, permanece no Seu amor.

• Obediência é uma questão de amor.

• Jesus recomendou a obediência aos mandamentos.
• Mencionou que isto é uma questão de salvação.
• Deixou claro que era a lei dos dez mandamentos.

Mateus	19:16	a	19

João	15:10

Mandamentos	Adulterados

1. Não terás outros deuses diante de Mim.

2. Não farás para ti imagem de escultura, não 
te encurvarás diante delas.

3. Não tomarás o nome de Deus em vão.

4. Lembra-te do dia de sábado para o santificar.

5. Honra teu pai e tua mãe.

6. Não matarás.

7. Não adulterarás.

8. Não furtarás.

9. Não dirás falso testemunho contra teu próximo.

10. Não cobiçarás a mulher, a casa, nem coisa 
alguma do teu próximo.

Conforme a Bíblia - Êxodo 20:3-17

1. Amar a Deus sobre todas as coisas.

2. Não tomar Seu santo nome em vão.

3. Guardar domingos e festas.

4. Honrar pai e mãe.

5. Não matar.

6. Não pecar contra a castidade.

7. Não furtar.

8. Não levantar falso testemunho.

9. Não desejar a mulher do próximo.

10. Não cobiçar as coisas alheias.

Conforme o Catecismo Romano 

Jesus	e	o	Mandamentos


