


Qual a importância do decálogo na ética cristã?

“O resgaste dos valores morais e éticos 
abandonados pela sociedade moderna poderá ser 
feito através da recuperação das fontes que 
sustentaram o cristianismo, os mandamentos de 
Deus, que trazem em seu bojo princípios 
norteadores de conduta que devem ser almejados 
pelos homens pois abre o caminho para a vida 
eterna. 
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O decálogo não é 
somente um modelo para 
o exercício de boas obras 
é um meio para vida 
abundante.



“A obediência ao decálogo converte as 
atitudes do homem para com o próximo.
O homem que teme a Deus e obedece os seus 
mandamentos procura sempre viver em 
comunhão com seus semelhantes.
Não furta, antes trabalha para obter seu 
sustento de forma honesta e digna se 
dispondo a ajudar o necessitado; 
não mata, pois sabe que é feito a imagem e 
semelhança de Deus, antes abençoa seu 
irmão”;



“Não fala mentiras, pois sabe que Deus 
não às tolera; não adultera, sustenta a 
honra do matrimônio e o leito sem 
mácula; não cobiça é satisfeito com o que 
tem e confia na provisão divina”.



“O homem que é alcançado pela 
revelação divina através dos 
mandamentos, sabe que tem 
responsabilidades para com Deus e 
para com o próximo. Não se 
conforma com as injustiças deste 
mundo e aspira glorificar a Deus em 
suas ações, palavras e 
pensamentos”. 



“Há uma saída para a 
crise ética e moral
vivenciada na atualidade 
e esta pode ser 
encontrada na prática dos 
dez mandamentos”.



















Seria verdade que a Lei do Decálogo 
não existia antes do tempo de Moisés?

A lei dos 10 Mandamentos tem a ver com 
questões morais. 

Não se limita a raças, tribos, nações e línguas. 

Têm abrangência universal e é de cumprimento 
por toda a eternidade, diferentemente de 
outras leis dadas por Deus, as leis civis, 
cerimoniais, etc.







A PERPETUIDADE DA LEI

A Lei nasceu no coração de Deus nos tempos 
eternos, antes da criação deste mundo.

Os Dez Mandamentos revelam o padrão de Seu 
caráter. 

O caráter de Deus não muda:

“Pois Eu, o Senhor, não mudo;...” Malaquias 3:6



“As obras das Suas mãos são verdade e 
justiça; fiéis são todos os Seus preceitos; 
firmados estão para todo o sempre; são 
feitos em verdade e retidão.” 

Salmos 111:7-8.



A LEI ANTES DO SINAI

“o pecado é a transgressão da lei” 
I João 3:4.

“Quem comete o pecado é do diabo; 
porque o diabo peca desde o princípio.” 
I João 3:8.
“Porque se Deus não poupou a anjos 
quando pecaram, ...” II Pedro 2:4.



Satanás 

“é homicida desde o princípio e nunca 
se firmou na verdade, porque nele não 
há verdade; quando ele profere mentira, 
fala do que lhe é próprio; porque é 
mentiroso e pai da mentira.” 

João 8:44.



“Onde não há lei, também não há 
transgressão.” Romanos 4:15.

“Portanto, assim como por um só homem 
entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a 
morte, assim também a morte passou a 
todos os homens, porquanto todos 
pecaram.” 
Romanos 5:12.



“eram maus os varões de Sodoma, e 
grandes pecadores contra o Senhor”. 
Gênesis 13:13.

“Abraão obedeceu à Minha voz, e 
guardou o Meu mandado, os Meus 
preceitos, os Meus estatutos e as Minhas 
leis.” 
Gênesis 26:5.



Êxodo 20:
    1-17.



PRIMEIRO MANDAMENTO: “Não terás 
outros deuses diante de Mim.” 
Êxodo 20:3.

“Além do Rio habitaram antigamente 
vossos pais, Terá, pai de Abraão e de 
Naor; e serviram a outros deuses.” 
Josué 24:2.



SEGUNDO MANDAMENTO: 
“Não farás para ti imagem de escultura... 
Não te encurvarás a elas, ...” 
Êxodo 20:4-6

“Então disse Jacó à sua família, e a todos 
os que com ele estavam: Lançai fora os 
deuses estranhos que há no meio de vós, e 
purificai-vos e mudai as vossas vestes.” 
Gênesis 35:2 



TERCEIRO MANDAMENTO: 
“Não tomarás o nome do Senhor, teu 
Deus, em vão; ...” 
Êxodo 20:7.

Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o 
Senhor está neste lugar; e eu não o sabia.
E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro 
lugar senão a casa de Deus; e esta é a porta dos céus.
Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e 
tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs 
por coluna, e derramou azeite em cima dela. 
Gênesis 28:16-18



QUARTO MANDAMENTO: “Lembra-te do dia de 
sábado para santificar. ...” Êxodo 20:8-11.
Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram 
acabados.
E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que 
fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra, 
que tinha feito.
E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque 
nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e 
fizera.
Estas são as origens dos céus e da terra, quando 
foram criados; no dia em que o Senhor Deus fez a 
terra e os céus, Gênesis 2:1-4



QUARTO MANDAMENTO:

“Então disse o Senhor a Moisés: Eis 
que vos farei chover pão do céu, e 
sairá o povo e colherá diariamente a 
porção para cada dia, para que Eu o 
prove se anda em Minha lei ou não.” 
Êxodo 16:4



QUARTO MANDAMENTO: “Lembra-te do dia de sábado 
para santificar. ...” Êxodo 20:8-11.

“Seis dias o colhereis, mas o sétimo dia é o sábado; nele 
não haverá. Mas aconteceu ao sétimo dia que saíram 
alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então 
disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar 
os Meus mandamentos e as Minhas leis?” 
Êxodo 16:26-28.

Deus repreendeu severamente o povo de Israel por 
quebrar o mandamento do Sábado. Depois desta 
repreensão, “repousou o povo no sétimo dia” (Êxodo 
16:30), antes de a Lei ser dada no monte Sinai.



QUINTO MANDAMENTO: 
“Honra a teu pai e a tua mãe, ...” 
Êxodo 20:12

E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do 
seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos
no lado de fora. Gênesis 9:22

E disse: Maldito seja Canaã; servo dos 
servos seja aos seus irmãos. Gênesis 9:25



SEXTO MANDAMENTO: 
“Não matarás.” 
Êxodo 20:13.

Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha 
maldade que a que possa ser perdoada.
Eis que hoje me lanças da face da terra, e da 
tua face me esconderei; e serei fugitivo e 
vagabundo na terra, e será que todo aquele 
que me achar, me matará. 
Gênesis 4:13,14



SÉTIMO MANDAMENTO: 
“Não adulterarás.” 
Êxodo 20:14.

“Como pois faria eu este tão grande mal, e 
pecaria contra Deus?” 
Gênesis 39:9.



OITAVO MANDAMENTO: 
“Não furtarás.” 
Êxodo 20:15.

Os irmãos de José disseram não ter 
roubado o copo do rei (Gênesis 44:8).

Eles consideraram o furto de um copo 
como sendo “iniquidade” diante de Deus 
(Gênesis 44:16).



NONO MANDAMENTO: 
“Não dirás falso testemunho contra o teu 
próximo.” 
Êxodo 20:16.

Abimeleque fez um pacto com Abraão, 
dizendo: “Agora, pois, jura-me aqui por 
Deus que me não mentirás a mim, nem a 
meu filho, nem a meu neto...” 
Gênesis 21:23.



DÉCIMO MANDAMENTO: 
´“Não cobiçarás...” Êxodo 20:17.

Eva cobiçou o fruto proibido: “E, vendo a 
mulher que aquela árvore era boa para 
se comer, e agradável aos olhos, e 
árvore desejável para dar 
entendimento...” 
Gênesis 3:6.



CONCLUSÃO

A Bíblia mostra nos livros de Gênesis e de Êxodo 
que existia uma regra de conduta moral 
conhecida antes de Deus entregar formalmente 
as tábuas da Lei no monte Sinai.

O povo de Deus conforme as Escrituras Sagradas 
crê e anuncia a perpetuidade da Lei moral de 
Deus, reafirmando sua validade agora e na 
eternidade.
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