
ESTUDO  BÍBLICO 

 



Na lição anterior, vimos que a Lei de Deus, do decálogo,  
não foi anulado com o estabelecimento da Nova Aliança. 

Aprendemos com as Santas Escrituras que a Lei de Deus é 
eterna, pois reflete o seu caráter e o Seu dedo às escreveu. 

Hoje, estudaremos sobre outras leis, transitórias, em 
contraste com a Lei de Deus. 

Por que tantas dificuldades em distingui-las? 
Vejamos! 



1. Que distinto título é dado a Lei de Deus? 



Todavia, se cumprirdes,  
conforme a Escritura, a lei real: 

Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. 
Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, 

e sois redarguidos pela lei como transgressores. 
 

Tiago 2:8,9 



2. Por qual Lei seremos julgados 
e como a Palavra inspirada chamada essa lei? 



Que diremos pois? É a lei pecado? 
De modo nenhum. 

Mas eu não conheci o pecado senão pela lei; 
porque eu não conheceria a concupiscência, 

se a lei não dissesse: Não cobiçarás.  
 

Romanos 7:7 



Porque aquele que disse: Não cometerás adultério,  
também disse: Não matarás. Se tu pois não cometeres 
adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. 

Assim falai, e assim procedei, 
como devendo ser julgados pela lei da liberdade. 

 
Tiago 2:12 



3. Que sistema foi estabelecido 
em virtude da transgressão da Lei de Deus 

por parte do homem? 



E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. 
   

E, com o carneiro da expiação da culpa, 
o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, 
pelo pecado que cometeu; e este lhe será perdoado. 

 
Êxodo 25:8 / Levítico 19:22 



O sistema sacrifical, com seus ritos e cerimônias 
(como os sacrifícios de animais, no Santuário), 

que apontavam para Cristo, possuía leis específicas, 
temporais e transitórias que apontavam para um  

cumprimento no futuro, em Cristo, o Cordeiro de Deus. 
As leis do santuário foram rasgadas com a morte de Cristo 

na cruz, mas os Dez Mandamentos não. 
Foi o véu do santuário que se rasgou de alto a baixo 
e não as tábuas da Lei de Deus que se quebraram. 



4. Como a lei cerimonial, por meio do santuário, 
foi transmitida ao povo de Israel? 



E chamou o SENHOR a Moisés, 
e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: 

Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: 
Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, 

oferecerá a sua oferta de gado, 
isto é, de gado vacum e de ovelha. 

 
Levítico 1:1,2 



5. Esta lei cerimonial, do santuário, 
é perfeita em si mesma para expiação? 

Como o apóstolo Paulo chama esse conjunto 
de leis transitórias? 



Na sua carne desfez a inimizade, isto é, 
a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, 

para criar em si mesmo dos dois um novo homem, 
fazendo a paz, 

 
Efésios 2:15 



Lei: Torah / Ordenanças: Mitzvah 
 

Mitsvá é uma palavra hebraica que significa mandamento e 
conexão. Uma mitsvá é um mandamento. Se eu ordeno a você  

que me sirva o almoço, é uma mitsvá de mim para você.  
 

Há dois tipos de mitsvot mencionadas na Torá: as Positivas  
e as Negativas. A Mitsvá Positiva diz: "Faça isso!": faça caridade, 
coma matsá, devolva um objeto perdido. A Mitsvá Negativa diz:  
"Não faça isso!": não mate, não roube, não coma em Yom Kipur. 



6. Há outras diferenças entre a Lei Moral e a Cerimonial. 
Entre a Lei Eterna e a Transitória é possível perceber 

outras diferenças (símbolos), vejamos: 



Então vos anunciou ele a sua 
aliança que vos ordenou  

cumprir, os dez mandamentos,  
e os escreveu em duas  

tábuas de pedra. 
 

Deuteronômio 4:13 

E puseram de parte os 
holocaustos para os darem aos 

filhos do povo, segundo as 
divisões das casas paternas, 
para o oferecerem ao Senhor, 

como está escrito no   
livro de Moisés; e assim  

fizeram com os bois. 
 

2 Crônicas 35:12 



Os Dez Mandamentos, a Lei Moral do Eterno, foi inscrita  
em tábuas de pedra. A Rocha é símbolo de eternidade. 

 

Já as Ordenanças, conjuntos de leis sujeitas ao aperfeiçoamento. 
Portanto, transitórias, muitas estavam ligadas ao cerimonialismo 

que apontavam para Cristo na cruz do Calvário, foram escritas 
em rolos de livros, chamado de livro de Moisés. 

 

Há uma grande diferença entre Lei de Deus e lei de Moisés. 



7. Que local foi depositado os Dez Mandamentos 
e as leis consistentes de Ordenanças? 

 

O que isso lhes revela sobre a eternidade  
e transitoriedade?  



Tomou o testemunho,  
e pô-lo na arca, 

e colocou os varais na arca; 
e pôs o propiciatório  

em cima da arca. 
 

Êxodo 40:20 

Deu ordem aos levitas, que 
levavam a arca da aliança do 
Senhor, dizendo: Tomai este  

livro da lei, e ponde-o ao lado  
da arca da aliança do Senhor 

vosso Deus, para que ali esteja 
por testemunha contra ti. 

 

Deuteronômio 31:25,26 



8. Qual a grandiosa diferença entre a Lei  
do Dez Mandamentos, moral e eterna, 

e as leis transitórias? 



A lei do Senhor é perfeita,  
e refrigera a alma; 

o testemunho do Senhor é fiel, 
e dá sabedoria aos símplices. 

  

Porque bem sabemos que  
a lei é espiritual; mas eu sou 
carnal, vendido sob o pecado. 

 

Salmos 19:7 / Romanos 7:14 

Que é uma alegoria  
para o tempo presente, 

em que se oferecem dons  
e sacrifícios que, 

quanto à consciência, 
não podem aperfeiçoar 
aquele que faz o serviço; 

 
Hebreus 9:9 



9. As leis cerimoniais: Até quando os serviços  
ordenados ao santuário deveriam ser realizados? 



Consistindo somente em comidas, e bebidas, 
e várias abluções e justificações da carne, 

impostas até ao tempo da correção. 
 

Hebreus 9:10 



10. Quando foi esse “tempo de correção” 
“reforma” ou “nova ordem ou aliança”? 



Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e 
mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, 

Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, 
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 

Porque, se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha 
esparzida sobre os imundos, os santifica, quanto à purificação da 
carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno 
se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas 

consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? 
 

Hebreus 9:11-14 



11. O que a morte de Cristo fez com a lei cerimonial, 
consistente de ordenanças? 



Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas 
ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, 

e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. 
  

Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos 
mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar  
em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, 

 
Colossenses 2:14 / Efésios 2:15 



12. Por quê, e em que evento a lei Cerimonial 
foi ab-rogada (anulada)? 



Porque o precedente mandamento é abrogado por causa 
 da sua fraqueza e inutilidade e desta sorte é introduzida  

uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. 
  

E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o 
espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, 

de alto a baixo; e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras; 
 

Hebreus 7:18,19 / Mateus 27:50,51 



O véu que fazia separação entre os lugares 
Santo e Santíssimo; assim como o pecado faz separação 
entre o homem e Deus, foi rasgado, como se rasga uma 

nota promissória de dívida. A cédula da dívida do homem 
para com Deus foi pago por Jesus, o Cordeiro de Deus, 
com o Seu sangue imaculado. Esse símbolo de “muro” 

que fazia separação, foi demolido, nos fazendo  
enxergar a lei espiritual e perfeita. 



13. Com que palavras o profeta Daniel descreveu  
o fim da lei que regia os rituais e sacrifícios? 



E ele firmará aliança com muitos por uma semana; e na 
metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação;  

e sobre a asa das abominações virá o assolador, 
e isso até à consumação; e o que está determinado 

 será derramado sobre o assolador. 
 

Daniel 9:27 



14. Que situação, prática, vivida por Cristo e os discípulos, 
nos esclarece sobre a diferença das leis que careciam  

ser aperfeiçoada e a lei perfeita de Deus? 



Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas  
e fariseus de Jerusalém, dizendo: 

Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos 
anciãos? pois não lavam as mãos quando comem pão. 

Ele, porém, respondendo, disse-lhes:  
Por que transgredis vós, também,  

o mandamento de Deus pela vossa tradição? 
 

Mateus 15:1-3 



Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estais ainda  
sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra 

pela boca desce para o ventre, e é lançado fora? Mas, o que sai 
da boca, procede do coração, e isso contamina o homem. 

Porque do coração procedem os maus pensamentos,  
mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos  
e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem;  

mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. 
 

Mateus 15:16-20 



15. Na Antiga Aliança, ainda sem o batismo com o  
espírito santo, por Cristo, o problema estava na Lei  

de Deus, nas leis transitórias, ou na falta de  
discernimento espiritual dos homens? 



E Jesus disse-lhes: 
Adverti, e acautelai-vos do fermento  

dos fariseus e saduceus. 
E eles arrazoavam entre si, dizendo: 

É porque não trouxemos pão. 
 

Mateus 16:6,7 



Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, 
nem com o fermento da maldade e da malícia,  

mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. 
 

Um pouco de fermento leveda toda a massa. 
 

1 Coríntios 5:8 / Gálatas 5:9 



Lei moral 
1. É chamada “lei régia” (do Rei) – Tg 2.8 
2. Foi proferida por Deus – Dt 4.12,13 
3. Foi escrita por Deus na rocha – Ex 31.18 
4. Foi escrita “pelo Dedo de Deus” – Ex 31.18 
5. Foi posta dentro da arca – Ex 40.20 
6. É perfeita – Sl 19.7 
7. É eterna – Sl 111.7,8 
8. Não foi abolida por Cristo – Mt 5.17 
9. Engrandecida por Cristo – Is 42.21 
10. Identifica o pecado – Rm 3.20/7.7 

Leis Cerimoniais e Transitórias 
1. É chamada de “ordenanças” – Ef 2.15 
2. Foi ditada por Moisés – Lv 1.1-3 
3. Em “forma de ordenanças” – Cl 2.14 
4. Escrita por Moisés num livro – 2 Cr 35.12 
5. Posta ao lado da arca – Dt 31.24-26 
6. Nunca aperfeiçoou coisa alguma – Hb 7.19 
7. Foi cravada na cruz – Cl 2.14 
8. Foi abolida por Cristo – Ef 2.15 
9. Foi anulada por Cristo – Cl 2.14 
10. Instituída por causa do pecado – Lv 3-7  



Nesta lição você aprendeu 
A Verdade Eterna sobre 

Lei e leis: Onde está o contraste? 
Na próxima lição, conhecerá sobre: 

O Sábado é um mandamento obsoleto? 
Até breve! 



. .


