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Hoje estaremos olhando para a nona pergunta do Catecismo da Cidade Nova. Vou ler a pergunta e depois vamos ler a

resposta juntos. 

Pergunta 9: O que Deus exige no primeiro, segundo e
terceiro mandamentos?

Resposta: Primeiro, que conhecemos e confiamos em Deus como o único Deus vivo e
verdadeiro.

Segundo, que evitemos toda idolatria e não adoremos a Deus indevidamente.

Terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência, honrando também sua
Palavra e suas obras.

Esta pergunta se concentra nos três primeiros mandamentos. A passagem que veremos hoje contém um resumo de

todos os dez mandamentos. Antes de olharmos para o nosso texto, vale a pena mencionar algumas coisas sobre o

livro em que se encontra. 

Deuteronômio é o quinto dos cinco livros de Moisés. Deus já trouxe Israel do Egito, onde foram escravos por 430

anos. Quando clamaram a Deus por misericórdia, Ele ouviu seu clamor e enviou Moisés para ser seu libertador e

redentor. 



Esta foi uma redenção física com significado espiritual. Sim, eles haviam sido fisicamente escravizados e precisavam

ser resgatados da escravidão. Mas eles também precisavam de uma libertação espiritual que somente Deus poderia

dar a eles. É por isso que Deus lhes disse como deveriam viver diante Dele. Este é o contexto em que os dez

mandamentos foram dados pela primeira vez em Êxodo 20:1-17. Agora, décadas depois daquele evento no Monte

Sinai, a próxima geração está se preparando para entrar na Terra Prometida. Antes disso, eles precisam ouvir a lei

novamente. É por isso que “Deuteronômio” é o título do livro em que nosso texto se encontra. Deuteronômio

significa “segunda lei”. Vamos agora nos concentrar em nossa passagem. 

Texto: Deuteronômio 6:4-15 

4 “Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. 

5 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. 

6 E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 

7 Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao

levantar-te.

8 Tu as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 

9 Você as escreverá nas ombreiras de sua casa e nas suas portas. 

10 “E quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, te dar, com

grandes e boas cidades que não edificaste, 11 e casas cheias de todas as coisas boas que você não encheu, e

cisternas que você não cavou, e vinhas e oliveiras que você não plantou; e quando você comer e estiver cheio,

12 então cuida para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. 

13 É ao Senhor teu Deus que deves temer. A ele servireis e pelo seu nome jurarás. 

14 Você não seguirá outros deuses, os deuses dos povos que estão ao seu redor, 

15 porque o Senhor teu Deus no meio de ti é um Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra

ti, e te extermine da face da terra.

Vamos ler juntos Isaías 40:8.

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

Rezemos. 

Senhor gracioso, nós te agradecemos por Tua Palavra e obra de redenção ao longo da história. Senhor, oramos para

que através desta pregação, você fale e eu ouça. Pelo que ouvi, posso falar ao seu povo o que você quer que eles

saibam. Oramos para que Sua Palavra aqueça nosso coração e nos faça amar você, obedecer-lhe, servi-lo e adorá-lo,

o único Deus verdadeiro. E é no precioso nome de Jesus que oramos. Agora, Deus, pelo sangue da aliança eterna,



ajude-nos a fazer apenas a sua vontade. 

Ponto Um: O Maior Mandamento é o Amor Holístico 

Versículos 4-5: 

4 “Ouve, ó Israel: O Senhor nosso Deus, o Senhor é um. 

5 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças”.

Quando Moisés falou essas palavras ao povo de Deus, ele sabia que morreria em breve. Antes de morrer, Moisés

pede ao povo que ouça com atenção, porque seu destino depende deste grande e primeiro mandamento. 

Eu quero que você pense em um pai idoso que está prestes a morrer. Quando ele diz a seus filhos suas últimas

palavras, você acha que as crianças ouvem com atenção? Sim, porque o que ele diz é muito importante. No versículo

4, Moisés usa o verbo traduzido “ouvir”. Este é um negócio sério. As pessoas devem ouvir o que Deus está dizendo,

ou perderão as bênçãos que Deus prometeu. 

O versículo 4 contém esta declaração simples, mas profunda: “O Senhor nosso Deus, o Senhor é um”. O nome

“SENHOR” em letras maiúsculas é YAHWEH em hebraico. Este é o nome da aliança de Deus. Ele é o Rei dos reis.

Ele é o único SENHOR, não há outro Deus no tempo ou no espaço (Isaías 44:6). Israel viu Deus e ouviu sua voz

aterrorizante no Monte Sinai. Mas eles sobreviveram. Eles experimentaram a misericórdia e o favor de Deus. E é por

isso que eles O chamam de seu “SENHOR”. É um nome de reverência a Deus. 

O versículo 4 diz: “o Senhor é um”. Deus é único e unido. Você também pode traduzir esta frase, “somente o Senhor

é um”. Sabemos que este único Deus existe também em três pessoas, unidas na Trindade. No Antigo Testamento, a

Trindade é ensinada implicitamente. O Novo Testamento ensina explicitamente a Trindade, em passagens como

Mateus 28:19; Lucas 3:22; 1 Coríntios 13:14 e outros. 

Agora vamos olhar para o versículo 5: “5 Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de

todas as tuas forças.” 

Porque Deus os amou primeiro, agora seu povo pode amá-lo, como diz João 4:19. Nosso amor por Deus deve

corresponder à profundidade e amplitude de seu amor por nós. Portanto, devemos amar a Deus com um eu unido:

com todo o nosso coração; com toda a nossa alma e com todo o nosso poder, força e poder. Deus está dizendo às

pessoas que não há mais ninguém que deva receber esse nível de devoção e compromisso unidos. 

O vínculo matrimonial ilustra muito bem esse tipo de compromisso. O plano de Deus é que um marido dê tudo de si



a uma esposa em um relacionamento amoroso permanente. É esse tipo de casamento que você quer? Claro que é. E

este é o nível de compromisso que Deus também espera de seu povo, sua noiva. Um marido não deve ter outra

esposa, nem a esposa outro marido. Se eles perseguem outros amantes, o resultado é ciúme, raiva e dor. 

Deus não quer nos compartilhar com outros amantes. Portanto, devemos ser cuidadosos para evitar que qualquer

coisa afaste nossos corações Dele. Porque só Ele é Deus e provou sua lealdade a nós. Portanto, aqueles que adoram

ídolos serão consumidos com sua ira feroz e invejosa. Mas aqueles que entregam suas vidas em total confiança e

obediência a Ele serão abençoados enquanto viverem. 

Ponto dois: O que Israel deve fazer com as palavras do maior

mandamento?

Aqui estão quatro coisas que eles e nós devemos fazer. 

1. Guarde essas palavras em seu coração. 

O versículo 6 diz: “6 E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração”. 

Este é um chamado para pensar na palavra de Deus como um tesouro precioso. Inspirado pelo Espírito Santo, o autor

do Salmo 119:11 disse algo semelhante: “Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.”  

2. Ensine-os à próxima geração. 

O versículo 7a diz: “Você deve ensiná-los diligentemente a seus filhos ...” Deus nos convida a participar na criação

da próxima geração de crentes, ensinando-lhes a palavra do Senhor. 

3. Fale deles o tempo todo e em todos os lugares. Versículo 7b: ”...fala delas sentado em tua casa, e andando pelo

caminho, e deitando-te, e levantando-te.” Este maior mandamento era ser seu guia em todos os lugares que fossem. 

Como lemos no Salmo 119:105: “Lâmpada para guiar meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho”. 

4. Torná-los portáteis e memoráveis. Os versículos 8-9 dizem: 

“8 Tu as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. 

9 Você as escreverá nas ombreiras de sua casa e nas suas portas”. Quando leio esta instrução para prender as palavras

de Deus em suas mãos, penso em aprender vocabulário para novos idiomas. Eu aprendi formalmente 4 idiomas. 

Para aprender novo vocabulário, sempre precisei de flashcards. 

Eles são portáteis, então posso estudá-los em qualquer lugar e saturar minha mente com as palavras. Deus quer que

sejamos saturados com Sua palavra. Hoje, não enrolamos as escrituras em nossas mãos ou as usamos em nossas

testas. Mas o que podemos fazer para ajudar nossos corações a se lembrarem da Palavra de Deus? Onde você pode

colocar versículos da escritura, para que ela esteja sempre presente em sua vida? 

Espero que você tenha encontrado algo que funcione para você. 



Se você precisar de ideias, avise-me ou ao Pastor Chris, e podemos ajudá-

lo!

Ponto Três: O que as palavras do maior mandamento implicam para Israel Quando as pessoas chegaram à Terra

Prometida, herdaram muitas bênçãos pelas quais não trabalharam. 

Deus os adverte no versículo 12: “cuidado para que você não se esqueça do Senhor.” 

Deus sempre quer que nos concentremos no SENHOR das bênçãos, e não nas próprias bênçãos. As bênçãos de Deus

são agradáveis se nosso compromisso amoroso com Deus for levado a sério. 

Além disso, Moisés advertiu o povo que se eles esquecerem o Senhor e correrem atrás de outros deuses, o Senhor os

expulsará da terra. 

É por isso que o próximo versículo lembra o povo de Deus a ter um temor saudável do Senhor. 

versículo 13a: ”É ao Senhor teu Deus que deves temer.” 

Isso me lembrou o segundo verso da música Amazing Grace: 

“Foi a graça que ensinou meu coração a temer. 

E graça meus medos aliviados. 

Quão preciosa essa graça apareceu. 

A hora em que eu acreditei pela primeira vez.” Israel viveu em terror e medo por 430 anos no Egito. 

Depois que Deus os libertou do medo da escravidão, Ele os chamou para o único temor correto: o Temor do Senhor. 

Este é o único medo que pode remover todos os outros medos e fornecer a sabedoria necessária para servir e adorar a

Deus. Portanto, o restante do versículo 13 diz: “A ele servireis e pelo seu nome jurarás”. Porque Deus é sempre

verdadeiro, Seu povo deve amar e falar a verdade. Seu “sim” deve ser SIM, e seu “não” deve ser NÃO (Mateus

5:37). 

É assim que se deve jurar pelo nome de Deus. 

Fazer qualquer outra coisa seria tomar o nome de Deus em vão e, assim, quebrar o terceiro mandamento. 

Agora vamos olhar juntos para os versículos 14-15: 

“14 Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao teu redor, 

15 porque o Senhor teu Deus no meio de ti é um Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra

ti, e te extermine da face da terra”. No casamento, a esposa deve ser fiel ou haverá consequências graves. O povo

redimido de Deus é Sua noiva escolhida, portanto, eles não devem ir atrás de outros deuses ou haverá consequências

severas. Esse ciúme em Deus não é uma emoção pecaminosa, é claro. Refere-se à paixão que Deus tem por Seu santo

nome e Seu zelo que exige nossa devoção somente a ele. 

Sua glória não pode ser compartilhada com outros deuses (Êxodo 20:5; Josué 24:19). 



Só ele deve ser adorado, para sua glória e nosso bem. Conclusão e Aplicação do Evangelho Nesta passagem, vemos

que Israel é o povo redimido de Deus. 

Deus realizou a redenção deles por meio de Moisés, Seu servo. 

Mas este não é o fim da história. Amigos, Deus usou Moisés para conduzir Seu povo do Egito para a Terra

Prometida. Mas Moisés só viu a Terra Prometida de longe. Ele mesmo nunca entrou. Depois de Moisés, Josué se

tornou o líder de Israel. Pela graça de Deus, eles atravessaram o rio Jordão. E então Josué também morreu. Depois de

Josué, o povo foi liderado pelos juízes, sacerdotes, reis e profetas. E todos eles morreram, como Moisés. Amigos,

todas essas pessoas tinham que ir e vir. 

Porque eram apenas sombras da realidade. 

Sua liderança apontava para o rei e Redentor supremo, Jesus Cristo. Moisés e todos os outros heróis do Antigo

Testamento eram homens pecadores e por isso morreram. Eles nunca ressuscitaram dos mortos. Eles poderiam liderar

e resgatar o povo de Deus no sentido físico. Mas por causa de sua pecaminosidade, eles mesmos precisavam de um

redentor. 

Somente Cristo, totalmente Deus e totalmente homem, poderia salvar as pessoas em um sentido eterno e espiritual. 

É através da obediência de Cristo que nós, pecadores, somos capazes de amar, obedecer, servir e adorar o Único Deus

Vivo e Verdadeiro. Meus amigos, se vocês estão aqui e estão se perguntando como podem começar a amar a Deus

com todo o seu ser, quero que saibam que não podem! Israel não podia amar e obedecer a Deus no Egito. E por si

mesmo você não pode verdadeiramente amar e obedecer a Deus. Você ainda está no Egito, e perdido em seu pecado,

até que você confie em Cristo. Esta mensagem deve aterrorizá-lo, meu amigo não salvo. Mas porque você ouviu esta

mensagem, não se desespere. Deus é misericordioso e abundante em amor para que, embora o melhor Moisés que Ele

proveu, Jesus Cristo, você possa ser salvo. Jesus é um Redentor perfeito que o levará à presença de Deus. Jesus é sua

única esperança e ajuda. O que você deve fazer é clamar a Deus por misericórdia na fé, como o povo fez no Egito. 

Arrependa-se do seu pecado e confie em Cristo como seu Salvador. 

Então você pode amar e obedecer a Deus com alegria e de todo o coração.  

Para aqueles que já conhecem o Senhor, aqueles que crêem nEle, temos a oportunidade de dar graças a Deus pelo que

Cristo Jesus realizou por nós com sua vida, morte e ressurreição. 

Através do poder do Espírito Santo, agora devemos amá-lo e obedecê-lo com gratidão e alegria. Esse tipo de amor é

contagiante. Deve se espalhar para outros, para a próxima geração de crentes. 

Assim como Israel disse a seus filhos o que Deus havia feito, devemos fazer o mesmo. 

Mostramos à próxima geração como amar a Deus com todo nosso coração, alma e poder, e amar nosso próximo

como a nós mesmos.  

Lembremos também que esse amor não é apenas para aqueles que estão mais próximos de nós ou que se parecem

conosco. 

Esse amor se estende a estranhos, e mesmo àqueles que podemos considerar nossos inimigos. Amigos, só podemos

amar assim porque Deus nos amou primeiro em Cristo Jesus, nosso Redentor. Que o Espírito de Deus capacite você e

eu a amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, toda a nossa mente e toda a nossa força. 

Que Ele nos ajude a amar os outros de maneira verdadeira, honesta e sincera como a nós mesmos. 



E que Ele também nos capacite a adorá-Lo e servi-Lo somente enquanto

vivermos.

Vamos rezar juntos Obrigado, Pai, por nos falar através da Sua Palavra. Senhor, oramos para que o Seu Espírito

continue a usar a Sua Palavra em e através da forma como Ele faz ver a Cristo e a glória do Pai. Pai, ajuda-nos a amar

a Tua Palavra enquanto ela nos aponta para Ti. Ajuda-nos a amar o nosso próximo com a verdade da Tua Palavra.

Senhor, por favor, ajude pais, filhos, solteiros, jovens e idosos. 

Que todos nós valorizemos Sua Palavra enquanto buscamos viver para você, agora e para sempre. 

E é em nome de Cristo, nosso Salvador e Senhor, que oramos e cremos. 

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

One Voice Fellowship


