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Sermão de 20 de fevereiro de 2022

Introdução 

Hoje estamos olhando para a pergunta 8 do Catecismo da Cidade Nova. 

Vou ler a pergunta e depois vamos ler a resposta juntos. 

Pergunta 8: Qual é a lei de Deus declarada nos Dez
Mandamentos?

Não terás outros deuses diante de mim. 

Você não deve fazer para si um ídolo na forma de qualquer coisa em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas

águas abaixo - você não deve se curvar a eles ou adorá-los. 

Não usarás mal o nome do Senhor teu Deus. 

Lembre-se do dia de sábado, santificando-o. 

Honre seu pai e sua mãe. 

Você não deve matar. 

Não cometerás adultério. 

Você não deve roubar. 

Não darás falso testemunho. 

Você não deve cobiçar. 

Estamos olhando para os 10 Mandamentos por algumas semanas. No próximo domingo Clemente pregará sobre os

três primeiros mandamentos. Por hoje, quero passar algum tempo olhando para o contexto histórico dos 10

Mandamentos. Vamos dar uma olhada na leitura das escrituras de hoje. 



Êxodo 19:1–9 

1 Exatamente dois meses depois que os israelitas deixaram o Egito, chegaram ao deserto do Sinai. 

2 Depois de acamparem em Refidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam ali ao pé do monte Sinai. 

3 Então Moisés subiu ao monte para comparecer diante de Deus. O Senhor o chamou do monte e disse: “Dê estas

instruções à família de Jacó; anuncie-o aos descendentes de Israel:

4 ‘Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Você sabe como eu te carreguei em asas de águia e te trouxe para mim. 

5 Agora, se você me obedecer e guardar minha aliança, você será meu tesouro especial entre todos os povos da terra;

pois toda a terra me pertence.

6 E vocês serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa.’ Esta é a mensagem que você deve dar ao povo de

Israel.”

7 Então Moisés voltou do monte e chamou os anciãos do povo e contou-lhes tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. 

8 E todo o povo respondeu ao mesmo tempo: “Faremos tudo o que o Senhor ordenou”. Então Moisés trouxe a

resposta do povo de volta ao Senhor.

9 Então o Senhor disse a Moisés: “Eu virei até você em uma nuvem espessa, Moisés, para que o próprio povo possa

me ouvir quando eu falar com você. Então eles sempre confiarão em você”. Moisés contou ao Senhor o que o

povo havia dito.

Êxodo 20:1-3 

1 Então Deus deu ao povo todas estas instruções: 

2 “Eu sou o Senhor teu Deus, que te livrou da terra do Egito, o lugar da tua escravidão. 

3 “Você não deve ter outro deus além de mim. 

(O versículo 3 é o Mandamento número um. Não vou ler os outros nove mandamentos agora. Acabamos de lê-los na

Questão 8 do Catecismo. Ouça o que acontece depois que Deus dá os 10 Mandamentos ao povo, nos versículos 18-

21.) 

Êxodo 20:18-21 

18 Quando o povo ouviu o trovão e o estrondo da buzina do carneiro, e quando viram os relâmpagos e a fumaça

subindo do monte, ficaram de longe, tremendo de medo.

19 E eles disseram a Moisés: “Fale conosco, e nós ouviremos. Mas não deixe Deus falar diretamente conosco, ou

morreremos!”

20 “Não tenham medo”, respondeu-lhes Moisés, “pois Deus veio desta maneira para testá-los, e para que o seu temor

a ele os impeça de pecar”.

21 Enquanto o povo estava ao longe, Moisés se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. 



Juntos, lemos Isaías 40:8:

“A grama murcha, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre.”

Vamos orar juntos. 

Pai, por favor, envie o Espírito Santo para me dar sabedoria e verdade enquanto prego. Por favor, abra nossos

corações e mentes para a sua verdade, para que possamos glorificá-lo em tudo o que fazemos. Pedimos isso em nome

de Jesus nosso Senhor. 

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Pessoas ao redor do mundo reconhecem o poder e a verdade dos 10 Mandamentos. Mesmo as pessoas que não

acreditam em Deus lhe dirão que é errado matar, roubar, mentir ou cometer adultério. Judeus, muçulmanos e cristãos

acreditam que esses 10 mandamentos foram dados por Deus para todas as pessoas. No entanto, existem muitas

diferenças em como entendemos seu propósito e aplicação. Mesmo dentro do cristianismo, os 10 Mandamentos

podem ser mal compreendidos e mal utilizados. 

Você sabe por que Deus nos dá leis? Por que ele não nos permite fazer o que quisermos? Porque ele nos ama. Os 10

Mandamentos nos são dados para a liberdade, meus amigos. 

Veja Tiago 1:25 comigo. 

25 “Mas se você olhar cuidadosamente para a lei perfeita que o liberta, e se você fizer o que ela diz e não esquecer o

que você ouviu, então Deus o abençoará por fazê-lo.”

A obediência leva à bênção. É isso que Tiago está dizendo aqui. Vou pedir a Naomi que venha e compartilhe uma

pequena história sobre isso. 

Naomi: Quando eu era uma garota que morava em uma pequena ilha no Pacífico, havia uma garota popular na minha

classe chamada Joanne. Joanne zombava de mim sempre que podia. Isso começou quando tínhamos 10 anos. Certa

vez, ela escondeu minha bicicleta para que eu não a encontrasse e tive que voltar da escola a pé. Joanne inventou

mentiras sobre mim para afastar amigos de mim. Lembro-me de chorar depois da escola muitos dias. Quando

tínhamos 16 anos, Joanne começou a me tolerar um pouco. Uma noite, quando tínhamos 18 anos, estávamos em uma

festa. Joanne estava extremamente bêbada e doente. Muitos colegas tentaram ajudá-la, mas ela gritou para que todos

a deixassem em paz. Então ela pediu para eles irem me encontrar. Eu era a única pessoa que ela permitiria para ajudá-

la. Joanne me perguntou: “Você sabe por que eu te odiei tanto? Porque você fez tudo certo. Sua família o amava e

Deus o amava. Meus pais me deixavam levar álcool de casa, enquanto eles se embebedavam com os amigos. Eles



apenas me disseram para me divertir. Eles não se importaram com o que aconteceu comigo. Mas seus pais não

deixaram você fazer o que quisesse, porque eles se importavam com você.” Meu coração estava tão triste por Joanne

naquele momento. Lembrei-me das palavras de minha mãe para mim quando eu chorava depois da escola. Minha

mãe disse uma vez: “Essas garotas são más com você porque têm inveja de você”. Eu não acho que minha mãe sabia

do que ela estava falando! Porque eu não podia imaginar que Joanne pudesse pensar que minha vida era melhor que a

dela. Mas minha mãe estava certa. 

Você ouviu o que a amiga de Naomi disse? “Seus pais não deixaram você fazer o que você queria - porque eles se

importavam com você.” Filhos de Deus, quero que se lembrem de que seu Pai se importa com vocês. Seu amor por

você é a razão por trás dos 10 Mandamentos. 

Há dois erros que podemos cometer com os 10 Mandamentos. Podemos ter medo zero ou medo mal colocado. Muitas

pessoas hoje rejeitaram a fé em Deus e em sua Palavra. Eles querem viver sem regras, como a família de Joanne. Eles

não têm medo de desobedecer a Deus porque não acreditam que ele exista ou tenha autoridade sobre suas vidas. Esse

é um perigo. 

O legalismo é o outro perigo. As pessoas religiosas podem facilmente cair no erro do legalismo. A definição de

legalismo é tentar ganhar a aprovação ou bênção de Deus por meio de nossa obediência. O legalismo parece

obediência, mas é motivado pelo medo. É claro que há um lugar apropriado para o medo em nosso relacionamento

com Deus. Veja novamente Êxodo 20:18-20. 

19 E eles disseram a Moisés: “Fala-nos tu, e nós ouviremos. Mas não deixes que Deus fale diretamente conosco,

senão morreremos!”

20 “Não tenham medo”, respondeu-lhes Moisés, “porque Deus veio assim para vos provar, e para que o vosso temor

a ele vos impeça de pecar!”

Você notou que Deus falou diretamente ao povo? Isso é incrível. Os 10 Mandamentos eram tão importantes que Deus

não falou através de Moisés desta vez. Em vez disso, o povo ouviu a voz de Deus, assim como Adão e Eva, Abraão e

Moisés fizeram. Mas a voz de Deus era aterrorizante para o povo. Como pessoas pecadoras, devemos ter um temor

saudável do poder e da santidade de Deus. A lei de Deus é uma expressão do caráter de Deus. Nosso temor a Deus e

nossa obediência à lei estão conectados. Isso é o que Moisés quis dizer no versículo 20. Deus deu a primeira lei a

Adão e Eva para protegê-los, para que pudessem desfrutar de todas as outras bênçãos da criação em liberdade. Mas

Adão e Eva não confiavam e temiam a Deus o suficiente, então eles quebraram essa lei. Deus deu os 10

Mandamentos pela mesma razão, para nos proteger para que possamos desfrutar de todas as outras bênçãos da

criação em liberdade. 

Mas o legalismo transforma essa liberdade em escravidão. Êxodo 20:2 disse: “Eu sou o Senhor teu Deus, que te



livrou da terra do Egito, o lugar da tua escravidão”. 

Deus nos resgatou da escravidão para a liberdade. Mas o legalismo usa a lei para colocar correntes de escravidão em

nós mais uma vez. O legalismo não é saudável porque começa com a lei, não começa com o amor. 

Talvez esta seja uma boa maneira de ilustrar como o legalismo nos engana. O legalismo começa conosco e requer que

Deus nos responda. O legalismo acredita que posso ganhar ou perder a bênção de Deus porque ele responde ao meu

comportamento. Isso não é o evangelho. O evangelho nos ensina algo muito mais bonito e esperançoso. O evangelho

coloca Deus em primeiro lugar e nos coloca na posição de responder. Deus chama a si mesmo de nosso Pai por uma

boa razão. Um bom pai não diz a uma criança: “Quero que você lave a louça e varra o chão, e então eu vou te amar”.

Em vez disso, um bom pai diz a uma criança: “Eu te amo e quero ensiná-lo a ser um adulto responsável. Portanto,

quero que você lave a louça e varra o chão.” A criança não está fazendo as tarefas a fim de ganhar o status de criança.

Em vez disso, uma criança deve obedecer porque ela é um membro da família e responde ao amor de seus pais. 

Duas vezes em nossa passagem Deus nos lembra que ele está na primeira posição, e devemos responder ao que Deus

fez por nós. Antes de Deus dizer ao seu povo o que ele quer que eles façam, ele primeiro os lembra do que ele fez. 

Veja Êxodo 19:4-5 novamente comigo. 

4 “Vocês viram o que eu fiz aos egípcios. Vocês sabem como eu os carreguei nas asas de águias e os trouxe para mim. 

5 Agora, se você me obedecer e guardar minha aliança, você será meu tesouro especial entre todos os povos da terra;

porque toda a terra me pertence.”

No versículo 4, Deus lembra ao seu povo que ele é seu salvador e protetor. Eles não podiam se libertar da escravidão,

então Deus fez isso por eles. Talvez você tenha notado que no versículo 5 Deus disse “se você me obedecer e guardar

a minha aliança, você será meu próprio tesouro especial”. Talvez isso soe como legalismo? Deus está dizendo que ele

deixará de amar seu povo se eles desobedecerem? Não. 

A Bíblia inteira está cheia de evidências de que o legalismo não é o propósito da lei de Deus. Deus tem expectativas

para o seu povo. Ele os advertiu por meio de Moisés que haveria consequências e maldições para a desobediência.

Mas quando o povo desobedeceu (e eles desobedeceram frequentemente como nós), sempre havia um pacto de graça

que fluía sob a superfície. Você pode ler sobre isso em Gênesis 15, mas não temos tempo para olhar para isso agora. 

Eu quero que você ouça o que Deus disse sobre graça através do profeta Oséias, por volta de 750 AC. Naquela época,

o povo de Israel havia abandonado a Deus e adorava falsos deuses como Baal. Eles estavam cometendo adultério

espiritual. Deus falou ao povo como um marido a sua esposa infiel. 

Ouça o que Deus disse em Oséias 2:13. 



13 “Eu a castigarei por todas as vezes em que queimou incenso às suas imagens de Baal, quando colocou seus

brincos e jóias e saiu à procura de seus amantes, mas se esqueceu de mim”, diz o Senhor.

Essa é a lei em ação. Deus disse que ele deve punir seu povo por quebrar o primeiro e o segundo mandamentos. E

Deus os puniu. Israel foi conquistado pela Assíria e o povo foi disperso para longe. Mas o coração misericordioso de

Deus sempre oferece um caminho de volta ao relacionamento com ele. 

Ouça o que Deus diz a seguir em Oséias 2:14–16. 

14 “Mas então vou reconquistá-la novamente. Vou levá-la ao deserto e falar com ela com ternura. 

15 Vou devolver-lhe as suas vinhas e transformar o Vale da Perturbação num portal de esperança. 

Ela se entregará a mim lá, como fez há muito tempo quando era jovem, quando a libertei de seu cativeiro no Egito. 

16 Quando esse dia chegar”, diz o Senhor, “você me chamará de ‘meu marido’ em vez de ‘meu senhor’”. 

Você ouve o coração de Deus nesses versículos? Ouça seu profundo desejo de trazer pessoas pecadoras como nós de

volta para si. Por favor, entenda o que quero dizer quando digo que a lei de Deus é sobre amor e não legalismo. A

misericórdia de Deus não é resultado de ele se esquecer de fazer cumprir a lei. Deus não simplesmente ignora nossa

desobediência. 

Deus leva a obediência à lei muito, muito a sério. Se alguma vez formos tentados a pensar que Deus não se importa

com a obediência, devemos olhar para a cruz. Deus deve punir a desobediência por causa de sua justiça. Mas por

causa de sua misericórdia, Deus puniu seu filho em vez de nós. O perfeito e santo Filho de Deus foi sacrificado por

nossos pecados. Portanto, a misericórdia e o perdão de Deus estão disponíveis para nós por causa da obediência de

Jesus Cristo. Deus não pode ignorar a lei, por isso enviou Jesus para cumprir a lei por nós. 

Gálatas 4:4-7 diz assim: 

4 “Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, 

5 para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. 

6 E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando: “Abba! Pai!” 

7 Assim, você não é mais escravo, mas filho, e se filho, herdeiro por Deus”. 

Na salvação, Deus sempre age primeiro. Deus enviou seu Filho, que nasceu sob a lei. Isso significa que Jesus tinha a

mesma obrigação de obedecer aos 10 Mandamentos que todos os outros. Mas Jesus cumpriu a lei e morreu para nos

redimir. Foi isso que Deus fez por nós. Em seguida, os filhos de Deus respondem à sua salvação. Não como escravos,

mas como filhos e filhas, como vemos em Gálatas 4:7. 

Talvez este slide o ajude a ver o padrão da obra graciosa de Deus em nossas vidas. 



1. Deus agiu primeiro. Ele criou os seres humanos em amor e nos deu boas leis para nos abençoar com liberdade

quando vivemos de acordo com o desígnio de Deus. 

2. Mas todos os seres humanos não obedecem a essas leis. Mesmo os melhores exemplos da humanidade, como o rei

Davi, cometeram pecados terríveis. Ninguém jamais guardou a lei de Deus perfeitamente. Exceto uma pessoa, Jesus. 

3. Deus respondeu ao nosso fracasso enviando seu Filho para nos salvar por meio de sua morte sacrificial. 

4. Quando confiamos em Jesus, o Pai nos abençoa com o registro perfeito de Cristo, libertando-nos do fardo da lei. E

respondemos com obediência, embora sempre respondamos de forma imperfeita e inconsistente. 

5. No entanto, Deus continua a agir em nossas vidas. Ele corrige, guia, pune, encoraja e nos guia adiante no caminho

para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus. 

6. E um dia no céu não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas, porque não haverá mais pecado. 

Aqui estão esses seis pontos novamente: 

1. Deus fez as pessoas no amor e nos deu a lei para o nosso bem. 

2. Todas as pessoas quebram a lei de Deus. 

3. Jesus obedeceu à lei e morreu em nosso lugar para pagar a pena pelo pecado. 

4. Confiamos em Cristo, recebemos seu registro perfeito e respondemos com obediência imperfeita. 

5. Deus continua a perdoar, corrigir e guiar. 

6. No céu, nunca mais pecaremos. 

Essa é a jornada cristã, meus amigos. Onde você está nessa jornada? Espero que você tenha chegado ao passo 4, onde

você confia em Cristo e começa a segui-lo. Lembre-se de que a obediência aos 10 Mandamentos não o levará a Deus,

porque todos nós quebramos os mandamentos regularmente. Em vez disso, os 10 Mandamentos são uma bússola

moral que guia o povo de Deus através deste mundo quebrado. Eles fornecem grades de proteção em ambos os lados

da estrada, para nos guiar enquanto caminhamos ao longo do Caminho. Não caminhamos sozinhos, porém temos uns

aos outros, e o Espírito Santo para nos encorajar e fortalecer. 

Vamos orar juntos agora através desse mesmo Espírito: Jesus, você nos resgatou da escravidão de nossos próprios

desejos e hábitos pecaminosos. Você nos tirou das trevas para a luz do seu amor e verdade. Mas somos muito

parecidos com o povo de Deus no deserto há 4.000 anos. Às vezes queremos voltar aos velhos hábitos. Precisamos de

uma cerca de amor para nos manter no caminho certo. Pai, obrigado pelos 10 Mandamentos. Obrigado por nos amar

o suficiente para nos fornecer regras para uma vida piedosa. Espírito Santo, por favor, ajude-nos a amar e obedecer a

lei. Queremos amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa mente e todas as nossas forças;

e amar o próximo como a nós mesmos. Ajude-nos, Jesus, a fazer isso. Pedimos em seu nome. 

Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna, ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 
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