
LIÇÃO 5                                                                                                  
O SEGUNDO MANDAMENTO 

 
JOIA DA REVELAÇÃO: 
“Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos 
céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem 
as servirás; porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniqüidade dos pais 
nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia 
em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos”. Êxodo 20:4 a 6 
 

NÃO TERÁS OUTROS DEUSES DIANTE DE MIM... 
 
1 – Segundo a Bíblia, como são considerados tantos os fabricantes de ídolos como os 
próprios ídolos? Isaías 44:9 e 10 
 
 
2 – Para o apóstolo Paulo, os ídolos eram alguma coisa? I Coríntios 8:4  

 
 

O DEUS INVÍSÍVEL 
 

3 – Deus já foi visto por alguém? João 1:18 
 
 
4 – O homem um dia já viu Deus para poder fazer uma imagem dele? Deuteronômio 4: 

 
 

O DEUS IMORTAL 
 
11 – Em comparação às imagens mortas, como é a vida em Deus? I Timóteo 1:17 
 
 
12 – Apenas quem possuí em si mesmo a imortalidade? I Timóteo 6:16 

 
 

GUARDAI VOS DOS ÍDOLOS 
 

5 – Em Horebe, o povo não viu nenhuma imagem de Deus. A partir desse fato, que 
proibição explícita Deus fez ao povo? Deuteronômio 4:14 a 19 
 



 
6 – Que conselho Paulo deu aos cristãos de seu tempo e que serve para nós hoje? I 
Coríntios 10:14 

 
 

QUEM O ÍDOLO ESCONDE? 
 

7 – Os sacrifícios feitos à uma imagem, na realidade são feitos para quem? I Coríntios 
10:20 e 21 
 
 
8 – Quando o povo israelita sacrificava aos ídolos, quem era o destinatário dos sacrifícios? 
Deuteronômio 32:16 a 18 

 
 

O DESTINO DOS ÍDOLOS E DOS ÍDOLATRAS 
 

9 – O que acontecerá com os ídolos quando o Senhor se levantar para purificar a Terra? 
Isaías 2:18 a 21 
 
 
10 – Qual será a recompensa final dos idólatras? Apocalipse 21:8 
 
 
 
PÉROLA DE GRANDE PREÇO: 
“Porque, pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia que Deus 
criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais 
coisa tão grande como esta, ou se se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz 
de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste ficando vivo? Ou se um Deus intentou 
ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, e com sinais, e com milagres, 
e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme 
a tudo quanto o Senhorvosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado 
para que soubesses que o Senhor  é Deus; nenhum outro há, senão ele”. Deuteronômio 4:32 
a 35 

 
 
 
 
 


