
ESTUDO  BÍBLICO 

 
 



Quando ocorre um julgamento, 
entende-se que uma lei foi transgredida. 

Onde não há lei, não há transgressão. 
Por outro lado, quando a lei é devidamente cumprida,  

não há condenação.  
Neste estudo veremos que a lei de Deus ainda vigora, 

a sua importância e como cumpri-la.  



1. Segundo o plano divino,  
qual é o segredo de uma vida longa? 



Filho meu, não te esqueças da minha lei, 
e o teu coração guarde os meus mandamentos. 

Porque eles aumentarão os teus dias 
e te acrescentarão anos de vida e paz. 

 
Provérbios 3:1,2 



2. Quem escreveu a Lei de Deus? 
O que ela representa e qual a sua validade? 



E deu a Moisés 
(quando acabou de falar com ele no monte Sinai) 

as duas tábuas do testemunho, 
tábuas de pedra, 

escritas pelo dedo de Deus. 
 

Êxodo 31:18 



As obras das suas mãos são verdade e juízo, 
seguros todos os seus mandamentos. 

Permanecem firmes para todo o sempre; 
e são feitos em verdade e retidão. 

 
Salmos 111:7,8 



Seca-se a erva, e cai a flor, 
porém a palavra de nosso Deus 

subsiste eternamente.  
 

Isaías 40:8 



A única porção de toda a Bíblia 
escrita pelo próprio Deus foi os Dez Mandamentos, 

a Sua santa lei. 
Essa honra ELE não deu a homem nenhum. 

Pois nela revela o Seu próprio caráter de amor e justiça. 
Há partes na Bíblia escritas por mãos humanas 

que também são eternas, pois vêm de Deus. 
E aquelas escritas pelo próprio Deus? 



3. O apóstolo Tiago descreve o equívoco  
de se observar a lei parcialmente? 

A Lei de Deus é divisível? 



Porque qualquer que guardar toda a lei, 
e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. 

Porque aquele que disse: 
Não cometerás adultério, também disse: Não matarás. 

Se tu pois não cometeres adultério, 
mas matares, estás feito transgressor da lei. 

 
Tiago 2:10,11 



4. A Lei foi dada apenas para o povo de Israel  
ou para os filhos fiéis de Deus, somente? 



De tudo o que se tem ouvido, o fim é: 
Teme a Deus, 

e guarda os seus mandamentos; 
porque isto é o dever de todo o homem. 

 
Eclesiastes 12:13 



5. Como o apóstolo Paulo definiu a Lei 
e os seus mandamentos? 



E assim a lei é santa, 
e o mandamento santo, justo e bom. 

 
Romanos 7:12 



6. Que profundas palavras Cristo falou sobre a Lei? 
E sobre aqueles que pregam contra a Lei? 



Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas: 
não vim abrogar, mas cumprir. 

Porque em verdade vos digo que, 
até que o céu e a terra passem, 

nem um jota ou um til jamais passará da lei, 
sem que tudo seja cumprido.  

 
Mateus 5:17-18 



Portanto, 
se alguém quebrar o mais pequeno mandamento 

que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, 
esse será indigno do reino dos céus. 

Mas quem obedecer às leis de Deus e as ensinar 
 será grande no reino dos céus. 

 
Mateus 5:19 



7. Que perfeito testemunho deu Jesus Cristo  
sobre Sua obediência a Lei de Deus? 

Que condição lhe trouxe sua obediência? 



Se guardardes os meus mandamentos, 
permanecereis no meu amor; do mesmo modo 

que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, 
e permaneço no seu amor. 

 
João 15:10 



8. A relação antagônica Lei versus  Fé, existe? 
A Fé anula a Lei? 



Anulamos, pois, a lei pela fé? 
Não, de maneira nenhuma, 
antes estabelecemos a lei. 

 
Romanos 3:31 



9. Pode se alcançar a fé sem obediência 
à santa Lei de Deus? 

Como Cristo ensinou essa verdade? 



E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: 
Bom Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? 

E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? 
Não há bom senão um só, que é Deus. 

Se queres, porém, entrar na vida, 
guarda os mandamentos. 

 
Mateus 19:16,17 



10. A Lei por si só não salva ninguém, 
mas conduz o homem a obediência e a fé. 
Que grande contribuição a Lei dá ao fiel 

que busca a salvação? 



Por isso nenhuma carne será justificada 
diante dele pelas obras da lei, 

porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 
 

Romanos 3:20 



Porque, se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, 
é semelhante ao homem que contempla ao espelho  

o seu rosto natural; Porque se contempla a si mesmo, 
e vai-se, e logo se esquece de como era. 

Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, 
e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor 

 da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 
 

Tiago 1:23-25 



Enquanto muitos religiosos, cegamente,  
buscam uma religião  fácil, populista e liberal,  

enxergam na lei de Deus algo ruim e escravizante e ruim, 
mas o inspirado e espiritual apóstolo Tiago, 

a enxerga como Perfeita e Libertadora. 



11. Muitos religiosos, cristãos, dizem que conhecem  
a Deus. Mas, aqueles que ensinam que não é para  

guardar a lei, como a Palavra de Deus os destingue? 



E nisto sabemos que o conhecemos: 
se guardarmos os seus mandamentos. 

Aquele que diz: 
Eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, 

é mentiroso, e nele não está a verdade. 
 

1 João 2:3,4 



Quando, pois, vos disserem:  
Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos,  

que chilreiam e murmuram:  
Porventura não consultará o povo a seu Deus?  
A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? 

À lei e ao testemunho! Se eles não falarem segundo  
esta palavra, é porque não há luz neles. 

 

Isaías 8:19,20 



12. Qual a grande prova de amor que o homem pode  
dar ao Pai, a Cristo e aos homens? 



Se me amais, 
guardai os meus mandamentos. 

 
João 14:15 



13. Quem se sente irado contra os guardadores da lei  
de Deus, a ponto de persegui-los e matá-los?  

Quem é o grande inimigo da lei? 
Como são chamados os guardadores da lei? 



E o dragão irou-se contra a mulher,  
e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente,  

os que guardam os mandamentos de Deus,  
e têm o testemunho de Jesus Cristo.  

 

Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que  
guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. 

 

Apocalipse 12:17 e 14:12 



14. O inimigo tem grande ódio da lei de Deus. 
Por que ele está do lado oposto tentando anular  

a guarda dos mandamentos, pelo engano? 



Todo aquele que pratica o pecado transgride a Lei; 
de fato, o pecado é a transgressão da Lei. 

 

Aquele que pratica o pecado é do diabo, 
porque o diabo vem pecando desde o princípio. 

Para isso o Filho de Deus se manifestou:  
para destruir as obras do diabo. 

 

1 João 3:4 e 8 



15. Como Cristo fez isso, anulando as obras 
 do diabo na origem? 



Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não matarás; mas qualquer que matar será réu de juízo. 

Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo,  
se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo 

 
Mateus 5:21,22 



Ouvistes que foi dito aos antigos: 
Não cometerás adultério. 

Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa  
mulher para a cobiçar, já em seu coração  

cometeu adultério com ela. 
 

Mateus 5:27,28 



16. Cristo veio anular a lei, conforme estava profetizado, 
estabelecendo uma nova aliança?  

O que significa a nova aliança e novo reino espiritual 
instaurado por Cristo? 



E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um 
espírito novo; e tirarei da vossa carne o coração de pedra,  

e vos darei um coração de carne. 
 

Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, 
ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o 

Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas 
tábuas de carne do coração. 

 

Ezequiel 36:26 / 2 Coríntios 3:3 



O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro,  
com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração  

e nas pontas dos vossos altares. 
 

Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias,  
diz o Senhor: Porei as minhas leis em seus corações,  
e as escreverei em seus entendimentos; acrescenta: 

E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. 
 

Jeremias 17:1 / Hebreus 10:16,17 



17. Quando se tenta anular ou mudar a lei de Deus, 
estão se equivocando onde? 

Que gravidade tem isso? 



Seca-se a erva, e cai a flor,  
porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. 

 

Porque eu, o Senhor, não mudo; por isso vós,  
ó filhos de Jacó, não sois consumidos. 

 
Malaquias 3:6 / Isaías 40:8 



Toda a boa dádiva  
e todo o dom perfeito vem do alto,  

descendo do Pai das luzes,  
em quem não há mudança  
nem sombra de variação. 

 
Tiago 1:17 



Jesus Cristo é o mesmo,  
ontem, e hoje, e eternamente. 

 
Hebreus 13:8 



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

A Lei que revela o Caráter de Deus 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 
Lei e leis: Onde está o contraste? 

Até breve! 



. .


