
A ÉTICA DO ETERNO



O termo ética deriva do grego ethos (caráter, modo de ser
de uma pessoa). Ética é um conjunto de valores morais e
princípios que norteiam a conduta humana na sociedade.
A ética serve para que haja um equilíbrio e bom
funcionamento social, possibilitando que ninguém saia
prejudicado.

O QUE É ÉTICA?



QUANDO DEUS TIROU O SEU POVO 
DO EGITO, COMO ELE PUBLICOU SUA 

LEI E POR QUAL TÍTULO MOISÉS O 
CHAMOU?



E o Senhor vos falou do meio do fogo; ouvistes o
som de palavras, mas não vistes forma alguma; tão-
somente ouvistes uma voz. 13 Então ele vos
anunciou o seu pacto, o qual vos ordenou que
observásseis, isto é, os dez mandamentos; e os
escreveu em duas tábuas de pedra.
Deuteronômio 4:12-13



Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com
eles, e lhes deste juízos retos e leis verdadeiras,
bons estatutos e mandamentos; 14 o teu santo
sábado lhes fizeste conhecer; e lhes ordenaste
mandamentos e estatutos e uma lei, por intermédio
de teu servo Moisés.
Neemias 9:13-14



ONDE ESTÃO ESCRITOS OS DEZ 
MANDAMENTOS E QUÃO 

ABRANGENTE É ESSA LEI E PORQUE 
DEVEMOS OBSERVÁ-LA?



Este é o fim do discurso; tudo já foi ouvido: Teme a
Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é
todo o dever do homem. 14 Porque Deus há de trazer
a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto,
quer seja bom, quer seja mau.
Eclesiastes 12:13-14

A LEI DOS DEZ MANDAMENTOS ESTÃO EM 
ÊXODO 20:2-17



Como o salmista falou da lei do Eterno?
Existe alguma recompensa em guardar essa
Lei?
E o que ela nos mostra?



7 A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o 
testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos

simples.
8 Os preceitos do Senhor são retos, e alegram o 

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

11 Também por eles o teu servo é advertido; e em os
guardar há grande recompensa.

12 Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-
me tu dos que me são ocultos. Salmo 19:7-8, 11-12



QUAL A NATUREZA DA LEI DE 
DEUS?



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

7:14

De modo que a lei é santa, e o mandamento santo, 
justo e bom. Romanos 7:12



COMO JESUS DEMONSTROU A 
ESPIRITUALIDADE DA LEI DE DEUS?



Porque bem sabemos que a lei é espiritual; mas
eu sou carnal, vendido sob o pecado. Romanos
7:14
Em Mateus 5:21-28, Cristo demonstrou que ela não
fala apenas de atos exteriores, mas alcança o interior
(mente, coração).
Que diremos pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei;
porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei
não dissesse: Não cobiçarás. Romanos 7:7



JESUS GUARDOU A LEI DE SEU PAI E 
SEU DEUS?



7 Então disse eu: Eis aqui venho; no rolo do
livro está escrito a meu respeito:
8 Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu;
sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo
40:7-8

Ver Hebreus 10:5,7, onde o autor de Hebreus
aplica esse salmo a Jesus Cristo.



MEDITE EM MATEUS 15:3-9 E 
RESPONDA:

• Por que Jesus reprovou os fariseus?
• O que eles tinham feito?
• Como era a adoração deles e por quê?



VEIO CRISTO ABOLIR OU DESTRUIR 
A LEI?

• Até quando a lei durará?
• O que acontece com aqueles que

altera os mandamentos de Deus e
ensinam o erro?



Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas;
não vim destruir, mas cumprir. 18 Porque em
verdade vos digo que, até que o céu e a terra
passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou
um só til, até que tudo seja cumprido. 19 Qualquer,
pois, que violar um destes mandamentos, por menor
que seja, e assim ensinar aos homens, será
chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém,
que os cumprir e ensinar será chamado grande no
reino dos céus.
Mateus 5:17-19



DE QUE LEI CRISTO ESTAVA 
FALANDO?



Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás...
Mateus 5:21

Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Mateus 5:27

Também foi dito: Quem repudiar sua mulher....
Mateus 5:31

...Não jurarás falso… Mateus 5:33



Ouvistes que foi dito: Olho por olho, e dente por
dente. Mateus 5:38

A lei, em sentido geral, são os escritos de Moisés;
especialmente os Dez mandamentos.



COM QUEM O DRAGÃO ESTÁ 
IRADO?



E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer
guerra aos demais filhos dela, os que guardam os
mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de
Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar.

Apocalipse 12:17



QUAIS SERÃO OS SANTOS DOS 
ÚLTIMOS DIAS?



Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que
guardam os mandamentos de Deus e a fé em
Jesus.

Aqui está a paciência dos santos: aqui estão os
que guardam os mandamentos de Deus e a fé de
Jesus.
Isso exige que o povo de Deus aguente o
sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles
que obedecem aos mandamentos de Deus e são
fiéis a Jesus.
Apocalipse 14:12



COMO CONSIDERA DEUS, OS 
QUE ANDAM EM SUA LEI?



Bem-aventurados os que trilham com integridade o
seu caminho, os que andam na lei do Senhor!

Salmo 119:1



Assim como o homem tem a sua ética, Deus tem a
dEle!
A Lei de Deus é eterna como Ele o É.
Foi escrita em tábuas de pedra pelo Seu dedo (Êxodo
31:18).
A função da Lei é revelar o pecado. (Romanos 3:20)
Pecado é errar o alvo, é a transgressão da lei. (1João
3:3)

CONCLUSÃO
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