LIÇÃO 10
O SÉTIMO MANDAMENTO
JOIA DA REVELAÇÃO:

“Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério”. Mateus 5:27
NÃO ADULTERARÁS
1 – De acordo com a Bíblia, quem estabeleceu o enlace matrimonial e quantas pessoas
devem estar unidas neste enlace? Gênesis 2:21 a 24

2 – Para nos mantermos firmes no laço matrimonial, qual é a receita bíblica? Romanos 13:8
e9

PUNIÇÃO SEVERA AOS ADÚLTEROS
3 – No tempo do Israel antigo, como eram punidos os homens e mulheres pegos em
adultério? Levíticos 20:10

4 – Deus estabeleceu leis que procuravam resguardar a boa moral entre o seu povo. Que
sentimento Deus sentiu pelos pecados sexuais cometidos pelos povos que foram
extirpados da Terra Prometida? Levíticos 20:22 a 24 (Leia todo o capítulo 20 de Levíticos).

LEITO SEM MÁCULA
5 – Que atitude os cristão devem ter em relação ao bom casamento? Hebreus 13:4

6 – Que conselho o apóstolo Paulo dá aos casais com vistas a prevenir o adultério? I
Coríntios 7:1 a 6

ADVERTÊNCIAS CONTRA O ADULTÉRIO
7 – Quais classes de pecadores estarão excluídas do Reino de Deus? I Coríntios 6:10

8 – Os adúlteros estarão sujeitos ao juízo de quem? Hebreus 13:4

O ADULTÉRIO SEM O ATO
9 – Pode-se adulterar sem praticar o ato? Mateus 5:27 e 28

10 – Que conselho o livro de Provérbios dá, principalmente aos jovens, para escapar do
adultério? Provérbios 6:20 a 29

A MISERICÓRDIA DE DEUS ALCANÇANDO UMA ADÚLTERA
11 – Que sugestão Cristo fez aos escribas e fariseus que queriam apedrejar uma mulher
pega em adultério? João 8:7

12 – O que disse Cristo para a mulher que havia adulterado depois que o escribas e fariseus
se afastaram? João 8:10 e 11

PÉROLA DE GRANDE PREÇO:
“Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos.
Guarda os meus mandamentos, e vive, e a minha lei como a menina dos seus olhos. Ata-os
aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria:Tu és minha irmã; e à
prudência chama tua parenta, para te guardares da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia
com as suas palavras”. Provérbios 7:1 a 5

