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7/11/2021 

EBD – Escola Bíblica Dominical 

TEXTO BASE: Êxodo 20:1-17  

PALAVRAS CHAVE: Decálogo. Lei. Graça. Mandamentos. 

OBJETIVO: Compreender a importância da lei moral de Deus e a aplicabilidade do primeiro e 

segundo mandamento em nossos dias. 

 

Para entender a passagem 

"Então Moisés convocou todo o Israel e lhe disse: Ouçam, ó Israel, os decretos e as 

ordenanças que hoje lhes estou anunciando. Aprendam-nos e tenham o cuidado de cumpri-

los.” (Dt 5:1) 

 

INTRODUÇÃO___________________________________________________________________ 

Na lição de hoje, iniciaremos a discussão de um assunto pouco 

compreendido por muitos grupos religiosos e, por consequência, desprezado por 

muitos cristãos em nossos dias. Vamos tratar sobre o Decálogo, ou melhor, os Dez 

Mandamentos, procurando entender sua essência, validade e aplicabilidade para 

a atualidade. 

À princípio, faz-se necessário lançarmos mão de duas visões extremadas e 

distorcidas acerca desta questão, sendo elas: o antinomismo – no qual a lei de Deus 

foi completamente revogada, não possuindo nenhum valor para os cristãos, uma 

vez que estes são salvos pela graça e estão desobrigados de observar os preceitos 

da lei; E, por outro lado, não menos prejudicial, o legalismo – que, em suma, 

despreza os efeitos da nova aliança sobre o povo de Deus, considerando a 

observância da lei como fator determinante para a salvação e perdição. 

Em contrapartida as confusões acerca deste entendimento, temos em nossa 

Confissão de Fé (CFB 1689), o capítulo XIX inteiramente dedicado a tratar sobre 

aspectos cruciais da Lei de Deus, em cujo parágrafo 2, assim esclarece: 

“A mesma lei que primeiramente foi escrita no coração do homem, continuou 

a ser uma regra perfeita de justiça após a queda; [Rm 2:14-15] e foi entregue por 

Deus no monte Sinai em Dez Mandamentos e escrita em duas tábuas; os quatro 

primeiros mandamentos contêm o nosso dever para com Deus, e os outros seis, nosso 

dever para com o homem [Dt 10:4]”. 

 

TEMA: O EVANGELHO PARA A VIDA REAL 

LIÇÃO: ENTENDENDO A LEI DE DEUS 
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Diante deste vislumbre, sigamos, então, na dependência do Espírito, para 

compreendermos a Lei de Deus e seu uso correto. 

 

I. GRAÇA X LEI _____________________________________ 

Sem dúvida a fonte de muita inconsistência está no contraste feito por muitos 

entre lei e graça, como se tais elementos fossem opostos entre si, sendo o Antigo 

Testamento a parte correspondente a lei e o Novo Testamento a parte que ensina 

a graça de Deus, contrariando a objetividade e clareza do ensinamento de Jesus 

sobre este tema: “Se me amais, guardareis os meus mandamentos” (Jo 14:15). 

Uma das implicações gravíssimas de tal pensamento, é a possibilidade de 

admissão de salvação por outro meio que não seja a graça, mas pelo cumprimento 

da Lei, especialmente aos crentes do período veterotestamentário, rejeitando as 

palavras de Pedro, em Atos 4:11-12:  

“Este Jesus é ‘a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a 

pedra angular’. Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há 

nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos". 

Ante a isso, importa professarmos, em defesa do Evangelho, que em tempo 

algum existiu, nem existirá, salvação fora da pessoa e obra de Cristo. Uma leitura 

atenta de Hebreus (p.ex. Hb 10:1) nos mostra que a Lei era uma figura de Cristo, 

uma sombra, que agora é manifestada em sua encarnação, o que não elimina a 

operação da graça nos tempos de Moisés e antes dele, como bem salienta Paulo, 

acerca de Abraão (Rm 4:1-3, 13-17; Gl 3:8). Em outras palavras, aquele que creu em 

Cristo pode ser justificado, antes de sua vinda, crendo na promessa e, depois de 

sua vinda, na promessa já cumprida. 

Ocorre que, o fato de a salvação do crente ser pela graça e sua vida ser pela 

graça, em nada elimina ou invalida a lei de Deus, pois é através da mesma que 

podemos aprender a vontade do nosso Senhor. Infelizmente, é essa a conclusão 

daqueles que fazem, por exemplo, uma interpretação isolada de Romanos 10.4: 

“Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê”, perdendo de 

vista o contexto em que Paulo procura combater o legalismo judaico, que 

procurava estabelecer justiça própria pela prática da lei (v. Rm 10:1-10). Para os 

que persistem em tais pensamentos, resta o silêncio diante de textos como de 

Romanos 3:31 (v. Mt 5:17). 

Nesse sentido, não há qualquer contradição entre a lei de Deus e a graça de 

Deus. Uma não exclui a outra. Muitos, ao tentarem pregar sobre a graça de Deus, 

acabam por modificá-la de tal maneira que a transformam em um caminho de 

libertinagem em vez de liberdade e acabam por pregar “outro” evangelho. 

 

II. A DIVISÃO DA LEI _____________________________________ 
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Um ponto importante a ser destacado é como esta lei foi revelada ao longo 

do tempo, as circunstâncias, a quem foi dada e qual o seu objetivo manifesto, 

somente assim poderemos saber a que estamos nos referindo quando falamos de 

lei. As grandes confissões históricas, incluindo a CFB 1689, dividem a lei em três 

categorias, cada um com um aspecto e um papel para um tempo determinado 

de sua aplicação, em alguns momentos se sobrepondo uma à outra, as quais 

passaremos a expor: 

a) Lei cerimonial ou religiosa. Dirigia os judeus para a fé no seu Messias, 

apresentando formas externas pelas quais os crentes, durante o período de vida da 

não israelita, poderiam demonstrar a sua fé de maneira solene no culto público e a 

santidade na vida privada. Tinha como função distinguir o povo escolhido por Deus 

para entregar a lei escrita ao mundo, e, ensiná-lo a aguardar a vinda do Messias. 

Os livros de Êxodo, Levítico e Deuteronômio contêm praticamente toda a lei 

cerimonial, sendo Levítico o principal “manual”. 

A lei cerimonial é cercada de símbolos, sombras, tipos e sinais das realidades 

espirituais reveladas e agora cumpridas em Cristo (Hb 1:1-4), como se evidencia na 

Carta aos Hebreus: a Terra Prometida (Hb 4:8-11); o Tabernáculo (Hb 9:1-14); os 

sacrifícios (Hb 10:1-10); o sacerdócio (Hb 10:19-25). A distinção da lei cerimonial dos 

demais tipos de leis é essencial na leitura desta carta, para que não a interpretemos 

de maneira contrária ao todo da Escritura pois, ao mesmo tempo em que Hebreus 

afirma que a lei foi abolida (cerimonial do sacerdócio levítico), nos ensina que a lei 

foi escrita no coração dos crentes (Hb 8:8-11), em alusão ao profeta Jeremias. 

CFBL 1689, cap. XIX, §3. “[...] Deus se agradou em dar ao povo de Israel leis 

cerimoniais, contendo diversas ordenanças típicas, em parte, de adoração, 

prefigurando Cristo, Suas graças, ações, sofrimentos e benefícios. [...] Todas as leis 

cerimoniais, sendo impostas apenas até o tempo da reformação, são por Jesus 

Cristo, o verdadeiro Messias e único legislador, que foi dotado com o poder da parte 

do Pai para esse fim, cumpridas e revogadas (Cl 2:14,16,17; Ef 2:14, 16).” 

b) Lei civil ou judicial. Não é obrigatória para o governo cristão, mas é modelo 

para o uso civil, encorajando o bom governo e a paz. Como nação, Israel recebeu 

muitas leis sobre a sua conduta nas diversas situações do dia a dia, dos seus deveres 

e direitos do semelhante, com as respectivas penalidades, como particularidades e 

peculiaridades de cidadãos de uma sociedade teocrática. Muitas dessas leis são 

aplicações diretas dos Dez Mandamentos, como é o caso das cidades de refúgio 

(Nm 35:6, 10-12), em que alguém que tivesse cometido homicídio involuntário, 

acidente, tivesse a oportunidade de um julgamento público, tendo como princípio 

moral envolvido nesta lei civil: a preservação da vida (Gn 9:5-6), a qual é replicado 

por países que distinguem o homicídio doloso do culposo. 

Dentre tantos exemplos, destacamos leis a respeito da proteção devida por 

todos à viúva, ao órfão e ao estrangeiro, aqueles que, socialmente, não têm quem 

os proteja (Dt 10:17-19; 14:29). O princípio da proteção desses indivíduos vem da lei 
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moral de amar o próximo como a si mesmo, é por isso que Tiago coloca esses 

elementos como os testes da verdadeira religião (Tg 1:27; Atos 6:1). Há uma 

distinção entre a aplicação da lei naquele contexto e a lei moral em si,. O princípio 

do julgamento justo e da proteção social são valores morais ensinados nas 

Escrituras e que permanecem válidos hoje, mas que a aplicação contextual, tal 

como dada a sociedade israelita, não. 

CFBL 1689, cap. XIX, §4. “[...] ele também deu várias leis civis, que expiraram 

com a nação daquele povo, não obrigando a ninguém em virtude daquela 

instituição, somente sua equidade geral possui um valor moral (1 Co 9:8-10).” 

c) Lei moral. Essa é permanente e ainda aplicável a todos os cristãos, de 

modo absoluto, independente de tempo e lugar. Logo, embora não estejamos sob 

a lei civil e cerimonial de Israel e, nem mesmo, sob a condenação da lei moral (aos 

que estão “em Cristo”), estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela 

continua representando a soma de nossos deveres e obrigações para com Deus e 

para com o nosso semelhante. Além disso, estão sob a lei moral de Deus, no sentido 

de que ela, resumida nos Dez Mandamentos, representa a trilha traçada por Deus 

no processo de santificação, efetivado pelo Espírito Santo em nossa pessoa (Jo 

14:15), nos conformando a revelação de sua vontade. 

É importante não cairmos no erro de considera o Decálogo como toda a lei 

moral de Deus, quando na verdade são formas resumidas de encasular conceitos 

morais abrangentes. Fato é que encontramos leis de caráter moral antes e depois 

do Decálogo (Gn 9:6), o próprio ap. Paulo tem em mente a lei moral como um todo 

e não só o seu resumo, ao declarar sobre o conhecimento do pecado por 

intermédio da lei (Rm 7:7). Ao mesmo tempo em que tem a função de instrução e 

informação, ela foi dada por escrito para que o homem se tornasse completamente 

consciente de sua pecaminosidade e, por esse ensino, fosse conduzido a 

necessidade de Cristo (Gl 3:24). 

CFBL 1689, cap. XIX, §5. “A lei moral obriga para sempre a todos, tanto pessoas 

justificadas como as demais, à obediência a ela; e isso não apenas no que concerne 

à matéria nela contida, mas também no que diz respeito à autoridade de Deus, o 

Criador, que a deu. Nem Cristo no Evangelho de forma alguma a ab-roga, mas antes 

reforça muito essa obrigação (Rm 13:8-10; Tg 2:8, 10-12; Mt 5:17-19; Rm 3:31).” 

 

III. O USO CORRETO DA LEI _____________________________________ 

Para esclarecer a função da Lei de Deus dada por intermédio de Moisés nas 

diferentes épocas da revelação, Calvino desenvolve os três usos da lei: 

a) Usus theologicus. Nos mostra a justiça de Deus, e como um espelho revela 

nossa pecaminosidade, levando-nos a implorar a ajuda divina. É um apelo à 

conversão, Deus usa a lei para nos mostrar que somos pecadores perdidos, 

revelando nossa situação desesperadora ante a santidade dEle (Rm 3:19-20). 



 
 
 

 

 

7 de novembro de 2021  Página 5 

Enquanto o legalista acredita que a lei é um meio pelo qual o homem pode 

justificar-se, o cristão crê que a função fundamental da lei é revelar nossos pecados 

e conduzir-nos a Cristo. (Gl 3:24).  

Com isso, a lei serve para remover o orgulho humano e sua inclinação para a 

autojustificação. Nesse mesmo papel, a lei faz o regenerado ver a extensão e 

doçura da graça de Deus. 

b) Usus civilis. É a função que restringe o pecado humano ameaçando com 

punição as faltas contra ela, servindo como uma proteção comunitária que, em 

virtude do medo da punição, o ser humano se torna capaz de viver em 

comunidade. Nesse caso a lei não opera uma mudança interior do coração, mas 

opera um freio, contendo ações extremas, impedindo a desordem e o caos.O 

homem é capaz, por causa da lei de Deus, de copiá-la para seu próprio bem. É até 

mesmo capaz de criar leis que reflitam princípios da justiça divina (1Tm 1:9-10). 

Essa ação inibidora da lei cumpre ainda outro papel importante no caso dos 

eleitos ainda não regenerados: 1) Antes da manifestação da sua salvação o eleito 

é ajudado pela lei a não cometer atrocidades, não como uma garantia de que 

não fará algo terrível, mas como uma ajuda, pelo temor da punição; 2) antes de 

sua salvação e no tempo da ignorância, os eleitos são levados, pelo medo da 

punição da lei, e de forma gradual, a amar a Deus. 

c) Tertium usus legis. É o uso mais conectado ao propósito da lei, pelo qual 

Deus faz a sua vontade conhecida aos crentes, sendo válido apenas para os 

cristãos verdadeiros, orientando-os em sua conduta moral. Neste sentido, a lei não 

foi eliminada, pelo contrário, foi consolidada para o cristão. Quando se diz que foi 

cumprida em Cristo, porque Ele é o fim da lei (Rm 10:4), isto significa que o pecador 

recebe a justificação e a libertação da maldição da lei, mas não significa que a lei 

deixou de ter validade moral (Rm 3:31).  

Embora a lei não seja o nosso salvador, ela é nosso guia, embora ela não seja 

uma aliança de vida, ela é uma regra de vida. É através da lei que entendemos 

melhor e mais precisamente a vontade de Deus, obtendo apoio e direção (Sl 19:7-

14). 

Em nossa Confissão de Fé de 1689, assim dispõe sobre este assunto: 

CFBL 1689, cap. XIX, §6. “[...] ela é de grande utilidade para eles, assim como 

para os outros; à medida que, como uma regra de vida, os informa sobre a vontade 

de Deus e de seu dever, dirige e os obriga a andar em conformidade com ela [...] 

juntamente com uma visão mais clara da necessidade que têm de Cristo [...] útil 

para os regenerados, para restringir as suas corrupções [...] as promessas da lei 

demonstram a aprovação de Deus à obediência (Rm 6:14; Gl 2:16; Rm 8:1; 10:4; Rm 

3:20, 7:7; Rm 6:12-14; 1 Pe 3:8-13).” 

 

IV. INICIANDO O DECÁLOGO _____________________________________ 
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Compreendidos estes aspectos, seguiremos em nossa lição introduzindo o 

estudo do Decálogo, o qual servirá de base para as nossas próximas aulas e, não 

poderíamos iniciar de outro modo senão tratando sobre o seu preâmbulo, o qual 

expressa a soberania de Deus e o legítimo domínio sobre Seu povo: “Eu sou o Senhor 

teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão” (Ex 20:2; Dt 5:6). Acerca 

do questionamento sobre o seu ensino, a pergunta 50 do Catecismo Batista, define:  

“O prefácio dos Dez Mandamentos nos ensina que Deus é o Senhor, e nosso 

Deus e Redentor, logo, somos obrigados a guardar todos os seus mandamentos” [Dt 

11:1]. 

A pergunta que logo surge é: Por que Deus começa os dez mandamentos 

com o preâmbulo? A resposta é que antes de exigir deveres, antes de dar 

mandamentos, Ele liberta Seu povo. A primeira ação de Deus é libertação, 

salvação, dádiva, evangelho – só depois vêm as exigências. O fundo histórico dos 

dez mandamentos é o evangelho, uma dupla declaração sendo a primeira de 

autoridade divina: “Eu sou o Senhor teu Deus”, e a segunda de salvação divina: “Eu 

te tirei do Egito”.  

Nosso amor é a resposta de gratidão ao amor primeiro de Deus, guardar os 

mandamentos é a resposta a ação divina. Ele nos amou primeiro. Ele se 

compromete antes de exigir que Seu povo se comprometa com Ele. Dá o exemplo 

antes de exigir o exemplo (1Jo 4:11). Dito isso destacaremos seis breves verdades, 

seis atributos de Deus aqui revelados: 

1) É um Deus e Senhor exclusivo. (Js 1:5) A suprema autoridade que tudo 

ordena, exige e completa. 

2) É um Deus pessoal. “Teu” é pronome possessivo. Deus está pronto a Se 

entregar totalmente, com toda abnegação divina, e faz isso através de 

Seu único filho, Jesus Cristo, que Se entregou por nós. Por isso podemos 

dizer: “Meu Deus”. 

3) É um Deus de relações. Ele Se relaciona com aquilo que criou, fala 

conosco e nos revela a Sua vontade. 

4) É um Deus presente e constante. “Eu sou”, além da designação divina, 

aponta para um Deus sempre presente, que não muda e que não se 

ausenta. 

5) É um Deus de ação libertadora e salvadora. Um Deus que não dorme, mas 

que atua, age e liberta o povo. 

6) É um Deus fiel. Seu propósito é eterno, é fiel a Si mesmo e a Seu plano para 

com os homens (Ml 3:6) 

 

APLICAÇÕES__________________________________________________________________ 

Ora, se Deus realmente fala e revela Sua perfeita vontade, PRECISAMOS:  



 
 
 

 

 

7 de novembro de 2021  Página 7 

 

1. Ouvir todas Suas palavras, sem permitir que nenhuma delas escape. Elas 

são preciosas demais para perdermos uma só. 

 

2. Atender a todas Suas palavras com a devida reverência e merecida 

submissão: Moisés tirou as sandálias dos pés ao aproximar-se de Deus (Ex 

3:5,6), Isaías reconheceu seu estado humano de impureza (Is 6:5-8), 

Ezequiel caiu com o rosto em terra (Ez 1:28). 

 

3. Lembrar de todas as Suas palavras: o que Deus fala merece ser lembrado 

porque Sua palavra não é vã, antes, é nossa vida (Dt 32:47); 

 

4. Crer em todas Suas palavras: quando Deus fala, revela-Se, comunica-Se, 

Ele merece uma resposta do homem. Essa resposta só pode brotar de fé, 

haja vista que o primeiro pecado foi o de duvidar das palavras de Deus e 

desviar-se do mandamento divino (Gn 3:1 e ss); 

 

5. Amar todas Suas palavras: O teólogo puritano Thomas Watson pregou: “A 

lei moral é a cópia da vontade divina, nossa diretriz espiritual, mostrando-

nos quais pecados evitar e quais deveres executar” (Sl 119:97, 159); 

 

6. Ensinar Suas palavras a nossos filhos: Deus adverte seu povo escolhido a 

guardar os mandamentos em seus corações e a inculcá-las em seus filhos 

e delas falar em toda oportunidade (Dt 6:6-9); 

 

7. Obedecer a todas Suas palavras: Uma resposta de fé, compromisso, 

subsmissão, rendição e obediência. O fim da lei é a obediência simples e 

incondicional (Dt 28:13) 


