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14/11/2021 

TEXTO BASE: Êxodo 20:3-6  

PALAVRAS CHAVE: Decálogo. Lei. Graça. Mandamentos. 

OBJETIVO: Compreender a importância da lei moral de Deus e a sua aplicabilidade em nossos 

dias. 

 

Para entender a passagem 

"Respondeu Jesus: "O mais importante é este: ‘Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor 

é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de 

todo o seu entendimento e de todas as suas forças’.” 

(Mc 12:29-30) 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Iniciada esta série tratando sobre aspectos gerais da Lei de Deus, tal como 

sua divisão, uso correto e validade aos nossos dias, e, por fim, tendo introduzido o 

estudo do Decálogo ao tratarmos sobre o seu preâmbulo, meditaremos nas 

próximas aulas sobre as Duas tábuas da Lei. É importante sabermos que os Dez 

Mandamentos estão divididos em duas tábuas, sendo a Primeira Tábua composta 

dos quatro primeiros mandamentos, os quais nos ensinam como deve ser a nossa 

relação para com Deus, e, a Segunda Tábua composta dos seis últimos 

mandamentos, os quais nos ensinam os nossos deveres em relação ao nosso 

próximo. 

À título de curiosidade, destacamos que estudiosos propõem outras formas 

de divisão dos mandamentos (REIFLER, Hans Ulrich. A ética dos dez mandamentos, 

2009), agrupando-os levando em consideração outros aspectos, senão vejamos: 

• Mandamentos 1 a 3 (Êx 20:2-7) – relação com Deus; 

• Mandamento 4 (Êx 20:8-11) – relação correta com o trabalho; 

• Mandamentos 5 a 10 (Êx 12-17) – relação correta com a sociedade; 

Ou ainda: 

• Mandamentos 1 a 3 (Êx 20:2-7) – moral teológica; 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: AMANDO A DEUS SOBRE TODAS AS COISAS 
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• Mandamentos 4 a 6 (Êx 20:8-14) – moral individual; 

• Mandamentos 7 a 10 (Êx 20:15-17) – moral social. 

Sem desconsiderar o esforço destes, seguiremos na lição de hoje com a 

divisão natural do texto, tendo como desafio o estudo da Primeira Tábua da Lei - os 

quatro primeiros mandamentos que, nas palavras de Nosso Senhor, se sintetizam em 

“Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o 

seu entendimento e de todas as suas forças” (Mc 12:30), sendo este o primeiro 

grande mandamento. 

Vejamos, então, o que cada um destes quatro mandamentos apresenta, suas 

exigências e implicações em nossa vida diária.  

I. PRIMEIRO MANDAMENTO _______________________________________________________ 

O primeiro mandamento é “Não terás outros deuses diante de mim” (Ex 20:3), 

o qual trata sobre o testemunho da singularidade e exclusividade de Deus, ou seja, 

revela o Senhor em Seu caráter, Seu ser e Sua ação, sendo esta a questão mais 

fundamental para o homem, de que nada menos que a totalidade de nossas vidas 

deve estar sob o senhorio de Deus. Calvino assim conclui sobre a finalidade deste 

mandamento: 

“Deus quer, só, ter a preeminência em Seu povo e exercer Seu direito em 

plena medida”. 

Este mandamento “requer de nós que saibamos e reconheçamos que Deus 

é o único Deus verdadeiro, e nosso Deus, e que o adoremos e o glorifiquemos de 

acordo com isso [Dt 26:17; Js 24:15]”, com isso, “proíbe negar ou não adorar e 

glorificar o verdadeiro Deus como Deus, como nosso Deus, e dar essa adoração e 

glória a qualquer outro, pois é devida somente a Ele [Sl 14:1]”. (Catecismo Batista, 

Perguntas 52 e 53) 

 Como podemos observar, este mandamento contém a condenação 

explícita de qualquer forma de idolatria, seja visível ou invisível (Ex 22:20; Ex 34:14-17; 

Dt 11:16). Além disso atinge diretamente o ateísmo (“não preciso de nenhum Deus”), 

o politeísmo (“preciso de muitos deuses”), ou o mero formalismo (“preciso apenas 

de uma religiosidade formal”). No Novo Testamento, também encontramos 
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referências que provam a sua validade irrevogável nos ensinos de Jesus e dos 

apóstolos, ampliando a compreensão da idolatria para forma exterior ou interior, 

pessoal ou impessoal (Mt 6:21, 24; Fp 3:19; Rm 1:18, 21-25; 1 Co 10:20; Ef 5:5).  

Somos então impelidos a: a) adoração: a veneração e o culto à Deus 

somente, submetendo tudo a sua grandeza e Lei; b) confiança: segurança de nEle 

descansar, reconhecendo nEle toda sabedoria, justiça, poder, verdade e bondade 

e, nos reconhecendo como bem-aventurados somente em Sua comunhão; c) 

invocação: recurso de nossa mente à Sua fidelidade e assistência, como nossos 

único socorro e sustento em toda ocasião; d) ação de graças: gratidão com que 

Lhe atribui o louvor de todo bem”.  

II. SEGUNDO MANDAMENTO ______________________________________________________ 

O segundo mandamento é “Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma 

imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te 

prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou 

Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta 

geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações 

aos que me amam e guardam os meus mandamentos” (Ex 20:4-6). Trata sobre o 

testemunho da incomparabilidade de Deus, da nossa perspectiva de Deus, de que 

não devemos fazer ou ter imagens de Deus. Conforme Calvino, o segundo 

mandamento preceitua positivamente o verdadeiro culto espiritual a Deus: 

“[Neste mandamento] declara ainda mais explicitamente agora de que 

natureza é e com que modalidade de culto deva ser honrado [...] Portanto, o fim 

deste mandamento é que Deus não quer que Seu legítimo culto seja profanado 

mediante ritos supersticiosos [...]”. 

Este mandamento “requer que nós recebamos, observemos e mantenhamos 

puros e em sua totalidade todos os cultos e ordenanças religiosas, tal como Deus 

nos prescreveu em sua Palavra [Dt 32:46; 12:32; Mt 28:20], com isso, “proíbe a 

adoração de Deus por meio de imagens ou por qualquer outra forma que não foi 

prescrita em sua Palavra [Dt 4:15-16]. (Catecismo Batista, Perguntas 56 e 57) 

É importante considerarmos, acerca da proibição deste mandamento, que 

haviam várias formas ou tipos de imagens: ídolos, esculturas, colunas, pedras com 
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figuras (Lv 26:1) as quais representavam não apenas divindades, mas também seres 

vivos ou elementos da natureza, os quais eram reverenciados, como as estrelas, a 

lua e o sol (Dt 4:19-20), todas essas práticas repudiadas pelas Escrituras. Em Atos 

14:11-18, por exemplo, Paulo e Barnabé receberam glórias do povo, como se fossem 

a encarnação dos deuses da mitologia grega. Barnabé foi chamado de Júpiter (o 

principal deus) e Paulo, por causa da retórica, foi chamado de Mercúrio 

(mensageiro dos deuses), no entanto, o apóstolo põe fim a idolatria em torno de 

sua pessoa, rasgando as vestes e afirmando sua humanidade falível e apelando ao 

abandono da idolatria e a conversão ao Deus vivo, Criador do universo (Atos 17:29).  

Pensando nas implicações deste mandamento, podemos resumi-lo nas 

seguintes afirmações: a) Não precisamos de nenhuma imagem ou projeção de 

Deus: todas as imagens e opiniões particulares conduzem-nos a projeções erradas. 

Mas em Cristo Jesus nos é dada a perfeita imagem de Deus (Hb 1:3); b) Deus se 

revela por meio de Sua palavra (2Tm 3:16-17); c) Através do Espírito Santo, Deus Se 

aproxima de nós de maneira que podemos nos comunicar com Ele: por isso não 

somos guiados por misticismos, superstições e crendices, visto que todos aqueles 

que aceitam Jesus recebem o Seu Espírito (Jo 14:17; 1 Co 12:13); d) Deixar os ídolos 

e voltar-se a Deus: buscar o Deus vivo é o caminho para o cumprimento positivo 

deste mandamento (1Ts 1:9-10); e) Purificação e santificação: de tudo o que somos, 

fazemos e pensamos em relação ao Deus vivo e verdadeiro é o caminho prático e 

devocional para o cumprimento do segundo mandamento 

 

III. TERCEIRO MANDAMENTO ______________________________________________________ 

O terceiro mandamento é “Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, 

pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão.”(Ex 20:7), o qual 

trata sobre o testemunho da santidade de Deus, ou seja, não devemos profaná-lo 

nem trata-lo irreverentemente, não se deve pensar em Deus ou em Seus mistérios 

sem a devida sobriedade e reverência. Não se deve difamar o nome de Deus ou 

desacreditar Suas obras, mas antes dizer a verdade e reverenciar Seu nome, porque 

santificar nossa atitude para com Deus é santificar o nome de Deus. Quanto a este, 

Calvino ressalta três pontos: 
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“Primeiro, que tudo quanto a mente concebe a Seu respeito, tudo quanto a 

língua profere, saiba a Sua excelência e corresponda à sagrada sublimidade de Seu 

nome [...] Segundo, não abusemos, temerária e pervertidamente, de Sua santa 

Palavra e de Seus venerados mistérios, seja a serviço da ambição, seja a serviço da 

avareza, seja a serviço dos divertimentos nossos [...] Finalmente, não Lhe difamemos 

ou desacreditemos as obras [...]”. 

Este mandamento “requer o santo e reverente uso dos nomes de Deus, bem 

como de seus títulos, atributos, ordenanças, Palavra e obras [Sl 29:2; Sl 111:9; Mt 6:9; 

Sl 138:2]”, com isso, “proíbe toda profanação e abuso de qualquer coisa pela qual 

Deus se faz conhecido [Ml 1:6-7; Lv 20:3; Is 52:5]”. (Catecismo Batista, Perguntas 60 e 

61). 

 O mau uso do nome de Deus implicava num castigo severo (Lv 24:16) e a sua 

proibição principal era dirigida contra o juramento falso, usando o nome de Deus 

para atestar uma mentira (Lv 19:12; Mt 5:33-37). Entretanto, apesar disso, este 

mandamento em nada impede de invocarmos o nome do Senhor clamando por 

socorro e salvação, aliás, a Sua Palavra nos encoraja a isso (Sl 50:15). Na oração 

modelo, não se fala em proibir o uso do nome de Deus, mas em santificá-lo, não 

que o nome de Deus precise literalmente de santificação, mas que nossa atitude 

em relação a tal nome necessita de santificação (1Ts 4:3,7). Lembremos, também, 

que ao eleito está o privilégio de confessar e invocar o nome do Senhor para a 

salvação (Rm 10:10,13). 

Fato é que ao pensarmos nas diversas aplicações deste mandamento, 

verificamos que muitas pessoas abusam do nome do Senhor, ainda que 

inconscientemente. Expressões como “meu Deus”, “Deus me livre”, “Se Deus quiser”, 

“Juro por Deus”, tornaram-se tão frequentes que são pronunciadas da boca para 

fora. O problema não está no uso dessas palavras, mas na atitude do coração. 

Quando bem pensadas, tais expressões constituem uma oração, manifestam 

confiança no Senhor e testificam a sinceridade da nossa fé. Por outro lado, não 

resta dúvida de que o uso impensado dessas frases não ajuda em nada e revela 

leviandade com as coisas sagradas. 

IV. QUARTO MANDAMENTO ______________________________________________________ 
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O quarto mandamento é “Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. 

Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o 

sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, 

nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os 

estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e 

a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o 

Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou.”(Ex 20:8-11). Trata sobre o testemunho 

do senhorio de Deus, a santificação do dia do Senhor, no qual a igreja no mundo 

inteiro se reúne para cultuar o nome de Deus.  

Este mandamento “requer a santa guarda para Deus de um determinado 

tempo que ele prescreveu em sua Palavra, expressamente um dia inteiro em cada 

sete, para ser um santo sabbath para ele mesmo [Lv 19:30; Dt 5:12]”, com isso, 

“proíbe a omissão ou o desempenho negligente dos deveres exigidos e a 

profanação do dia pela ociosidade, ou por fazer o que em si mesmo é pecaminoso 

ou por pensamentos, palavras e obras desnecessárias tanto em relação às 

atividades seculares quanto às recreações [Ez 22:26; 23:38; Atos 20:7; Ne 13:15,17]” 

(Catecismo Batista, Perguntas 64 e 67). 

Este é o primeiro mandamento formulado positivamente sendo qualificado, 

de modo especial, como presente do Senhor para o descanso e benefício do povo 

(Ex 16:29,30). O shabat não significa sétimo dia, mas descanso, fôlego, e, tal assim 

como Deus cessou de trabalhar, deseja que o homem, criado a Sua imagem, 

encontre o Seu repouso (Ex 20:11). Vemos que na segunda entrega da Lei, em Dt 

5:15, a observância do dia de descanso se dá em razão da libertação do povo do 

Egito, sendo instituído por causa do homem e para o bem da humanidade. 

Jesus não se insurgiu contra a instituição do shabat (Lc 4:16; Jo 15:10), mas 

contra a sobrecarga ao mandamento pelas tradições judaicas, se opunha aos 

fariseus, que deixavam a Palavra sem efeito por causa das pesadas tradições orais 

(Mc 2:23-28; Lc 13:10-17; 14:1-6). Ao comentar sobre este mandamento, Calvino 

afirmou: 

“Este mandamento nos ensina a morrer para nossos próprios gostos e obras, 

de modo que possamos meditar sobre o reino de Deus [...] a observância do sábado 

não deve ser considerada apenas como uma sombra que foi superada pela 
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substância nos tempos do evangelho [...] veremos três razões por que este 

mandamento foi dado: a) para Israel, o sábado servia como emblema de um 

descanso espiritual, no qual os cristãos cessam suas próprias obras a fim de que Deus 

possam operar neles; b) servia de dia marcado para o povo reunir-se a fim de ouvir 

a lei, frequentar as observâncias religiosas e dedicar seu tempo mais especialmente 

à meditação sobre as obras de Deus; e c) foi designado para ser um dia de descanso 

e cessação da labuta em benefício dos servos e de todos aqueles que estavam 

sujeitos à autoridade doutras pessoas”. 

Enquanto o povo de Israel e o judaísmo santificam o sétimo dia da semana 

lembrando a libertação do Egito, os cristãos, desde a igreja primitiva, observam o 

primeiro dia da semana como o dia do Senhor em memória da libertação do 

cativeiro do pecado e da gloriosa ressureição de Cristo, sendo este o shabat cristão 

(Jo 20:19; At 20:7; 1 Co 16:1-2; Ap 1:10). Todo este dia deve ser santificado por um 

santo repouso, até mesmo de atividades seculares e de recreação, excetuando a 

prática de obras de necessidade e misericórdia, devendo ser gasto em exercícios 

públicos e particulares de adoração a Deus. 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

Diante de tudo o que meditamos ao longo desta lição, à luz dos quatro 

primeiros mandamentos, avalie-se:  

1) Como está a sua relação com Deus?  

2) Quais ídolos tem ocupado espaço em seu coração?  

3) Quais imagens você tem feito de Deus?  

4) O nome de Deus tem sido “santificado” através de você?  

5) Como o senhorio de Cristo tem se evidenciado em seu modo vida?  

Não despreze a lei do Senhor, nenhum de seus mandamentos. Busque, com 

o auxílio do Espírito Santo, viver segundo a vontade revelada de Deus, adorando ao 

único Deus vivo e verdadeiro, com a pureza do culto espiritual que Lhe agrada, em 

exaltação ao Seu santo nome, descansados sob o seu Senhorio.  


