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A Lei de Deus: 
Farol para guiar o cristão 



OS REINOS DE DEUS 



JÓIA DA REVELAÇÃO: 
 
 

“Bem aventurados os que trilham caminhos retos, 
e andam na lei do Senhor.  

Bem aventurados os que guardam os seus mandamentos, 
e o buscam de todo o coração.  
E não praticam a iniquidade,  

mas andam nos seus caminhos”.  
 
 

Salmos 119:1-3 



RECEBENDO A LEI 



1- Onde Moisés foi mandado subir para receber a lei de Deus  
de forma escrita?  Êxodo 19:20 

  
 O Senhor desceu ao topo do monte Sinai  
e chamou Moisés para o alto do monte.  

Moisés subiu 



2- Como ficou o monte Sinai com a presença de Deus?   
Êxodo 19:18 

 
O monte Sinai estava coberto de fumaça, 

pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. 
Dele subia fumaça como que de uma fornalha; 

todo o monte tremia violentamente, 



UMA LEI DE AUTORIA DIVINA 



3 – Segundo a Bíblia, quem foi que escreveu nas tábuas de pedra 
os 10 mandamentos?  Êxodo 31:18  

  
Quando o Senhor terminou de falar  

com Moisés no monte Sinai, 
deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra,  

escritas pelo dedo de Deus. 



4 – Segundo Jesus Cristo, de quem eram os mandamentos que 
ele mesmo observava? João 15:10 

  
 Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, 

permanecerão no meu amor,  
assim como tenho obedecido 
aos mandamentos de meu Pai 

e em seu amor permaneço. 



UMA LEI PARA TODOS OS HOMENS 



5 – Quantos homens têm o dever de guardar os mandamentos  
de Deus? Eclesiastes 12:13 

  
  Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: 

Tema a Deus e guarde os seus mandamentos,  
pois isso é o essencial para o homem. 



6 – Que tipo de homem alcançará as misericórdias de Deus? 
Êxodo 20:6 

  
e uso de misericórdia com milhares  

dos que me amam e guardam os meus mandamentos. 



RECOMPENSAS PARA A OBEDIÊNCIA 



7 – Qual promessa de bênçãos Deus fez aos que obedecem às 
suas leis? Deuteronômio 11:13-15 

  
 E há de ser que, se diligentemente obedeceres 
a meus mandamentos que eu hoje te ordeno,  

de amar ao Senhor teu Deus,  
e de o servir de todo o teu coração e de toda a tua alma, 

darei a chuva da tua terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, 
para que recolhas o teu grão, o teu mosto e o teu azeite; 

e darei erva no teu campo para o teu gado,  
e comerás e fartar-te-ás. 



8 – Deus colocou diante de nós as bênçãos e as maldições. O que 
devemos fazer para atrairmos as bênçãos? Deut 11: 26-27 

  
Vede que hoje eu ponho diante de vós  

a bênção e a maldição: 
A bênção, se obedecerdes aos mandamentos  

do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno; 



CASTIGOS PARA A DESOBEDIÊNCIA 



9 – Antes de o povo judeu entrar na Terra Prometida, que 
advertência Deus fez a eles, em relação a desobediência? 

Deuteronômio 11:16-17  
   

Guardai-vos para que o vosso coração não se engane, 
e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis; 

e a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, 
e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, 

e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. 



10 – Deus propôs ao povo judeu as bênçãos e as maldições. O que 
ele deveriam fazer para ficarem com as bênçãos e longe das 

maldições? Deuteronômio 11: 26-28 
  

  Vede que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição: 
A bênção, se obedecerdes aos mandamentos do Senhor  

vosso Deus, que eu hoje vos ordeno; 
porém a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos  

do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que  
eu hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que  

nunca conhecestes. 



O NOSSO LEGISLADOR 



11 – Segundo o profeta Isaías, quem é o nosso legislador?  
Isaías 33: 22 

    
Porque o Senhor é o nosso juiz; 

o Senhor é nosso legislador; 
o Senhor é o nosso rei;  

ele nos salvará. 



12 – Sendo Deus o nosso legislador, como são os mandamentos 
que ele nos prescreveu? Salmos 19:7-8 

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

o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples. 
Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração; 

o mandamento do Senhor é puro, e alumia os olhos. 


