A Lei Antes do Sinai
Referindo-se a Adão, nosso primeiro pai, ou seja, o
precursor da humanidade, a Palavra de Deus indica
a existência da lei em seu tempo:
"O pai da sua raça (Adão) pecou; os seus profetas
também pecaram contra Mim (Deus)..." Is. 43:27
"Por um homem entrou o pecado no mundo..." Rom.
5:12
"Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus,
porque o pecado é a quebra da lei." I João 3:4 NTLH
"Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei
manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam
que são pecadoras." Rom 3:20
"...onde não existe lei, também não existe
desobediência à lei." Rom. 4:15 NTLH
Portanto, se Adão pecou, ou seja, desobedeceu a lei,
é porque ela já existia.
Então vamos conferir no texto bíblico, que faz
referência a diversos personagens e suas ações de
rebelião contra Deus antes do Sinai.

Referente ao I mandamento
"Não terás outros deuses além de Mim." Êx. 20:3
lemos,
Antes de entrarem em Betel Jacó disse: "...
Joguem fora todas as imagens dos deuses
estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam
roupas limpas." Gn 35:2 NTLH

"Então Josué disse a todo o povo: – O SENHOR
(IHWH), o Deus de Israel, diz isto: 'Há muito tempo,
os antepassados de vocês viviam no outro lado do
rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá, um
desses antepassados, era pai de Abraão e de
Naor.'..." Josué 24:2

Referente ao II mandamento
"Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma
imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas
águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante
deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor,
o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos
pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta
geração daqueles que me desprezam, mas trato com
bondade até mil gerações aos que me amam e
obedecem aos meus mandamentos." Êx. 20:4-6
lemos,
"...Raquel roubou as imagens dos deuses da casa
dele." Gn 31:19 e "Deus disse a Jacó: – Apronte-se,
vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa
um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu
quando você estava fugindo do seu irmão Esaú.
Então Jacó disse à sua família e a todos os que
estavam com ele: – Joguem fora todas as imagens
dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquemse e vistam roupas limpas.
Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou
fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no
tempo da minha aflição e que tem estado comigo em
todos os lugares por onde tenho andado.

Eles entregaram as imagens dos deuses
estrangeiros que tinham e os brincos que usavam
nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore
sagrada que fica perto de Siquém." Gn 35:1-4 NTLH
Os ídolos do lar tinham dupla importância para
quem os possuía: primeiro, era o "protetor" do lar e,
segundo, era o símbolo legal de posse da herança
daquela família. Por estes motivos Labão ficou
preocupado e furioso com Jacó. Imaginou que ele
estava se apossando das bênçãos e, posteriormente,
da herança que Labão deixaria para seus filhos. Jacó,
por sua vez, antes de entrar em Betel, se livrou de
todos estes ídolos. Ele não os derreteu e os utilizou
como moeda de troca em negócios, livrou-se destes
símbolos de pecado contra Deus.

Referente ao III mandamento
"Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu
Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar
o seu nome em vão." Êx. 20:7
lemos,
A primogenitura na Bíblia tem um
significado sagrado. O primogênito era o sacerdote
da família e, consequentemente, o representante de
Deus para aquele grupo. Tratar deste privilégio de
forma desdenhosa, com descaso, era tomar o nome
de Deus de forma vulgar e desrespeitosa. É não fazer
distinção entre o santo e o profano. É tomar o Nome
de Deus em vão. Por isso na carta aos hebreus é dito:
"tomem cuidado também para que ninguém se
torne imoral ou perca o respeito pelas coisas
sagradas, como Esaú, que, por causa de um prato de

comida, vendeu os seus direitos de filho mais velho."
NTLH ou "ninguém seja devasso, ou profano como
Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu
direito de primogenitura." ARA, Hb 12:16

Referente ao IV mandamento
"Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo.
Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus
trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao
Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho
algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus
servos ou servas, nem teus animais, nem os
estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em
seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo
o que neles existe, mas no sétimo dia descansou.
Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o
santificou." Êx. 20:8-11
lemos,
Adão conhecia este mandamento, memorial
da criação, e de Deus como o agente Criador, pois é
dito ao final da semana da criação: "Assim foram
concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há.
No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que
realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o
sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de
toda a obra que realizara na criação." Gn 2:1-3 NVI.
Santificar é separar para uso próprio, como
sua propriedade. Para quê? Somente faz algum
sentido se Adão, desde o princípio, o separou para
ser seu testemunho de que Deus é o Criador! Foi
criado como o dia especial de encontro entre a
humanidade e o Criador!

Não foi feito para o judeu, mas também para
ele. No Édem não havia um único judeu. Além disto,
Yeshua Ben Yossef, Jesus, diz: "O sábado foi feito por
causa do homem, e não o homem por causa do
sábado." Mar 2:27 NVI.
Um tipo de evento se repetiu durante
quarenta anos, a queda do maná diariamente.
Porém, no sábado não caia o maná. Deus dava em
dobro na sexta, mas nada no sábado.
"'Comam-no hoje', disse Moisés, pois hoje é
o sábado do Senhor. Hoje, vocês não o encontrarão
no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhêlo, mas, no sétimo dia, o sábado, nada acharão.
Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para
recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o
Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se
recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às
minhas instruções?
E, no texto imediatamente acima,
precedendo à promulgação dos dez mandamentos,
Deus diz: "Até quando vocês se recusarão a
obedecer aos meus mandamentos..." Êx. 16:28.
Quais mandamentos? E, se os mandamentos foram
dados no Sinai (Êx:20), por que Ele disse "lembrate..." em Êx. 20:8?

Referente ao V mandamento
"Honra teu pai e tua mãe, a fim de que
tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus,
te dá." Êx. 20:12
lemos,

"Quando Noé acordou do efeito do vinho e
descobriu o que seu filho caçula, Cã, lhe havia feito,
disse: “Maldito seja Canaã (filho de Cã)! Escravo de
escravos será para os seus irmãos”.
Se não existia o mandamento de horar pai e
mãe por que ficou Noé tão indignado?

Referente ao VI mandamento
"Não assassinarás." Êx. 20:13
lemos,
"Disse, porém, Caim a seu irmão Abel:
'Vamos para o campo'. Quando estavam lá, Caim
atacou seu irmão Abel e o matou." Gn 4:8
"O Senhor disse a Caim: Por que você está
furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se
não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta; ele
deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Gn
4:6 e 7
"Então o Senhor perguntou a Caim: 'Onde
está seu irmão Abel?' Respondeu ele: 'Não sei; sou
eu o responsável por meu irmão?'
Disse o Senhor: O que foi que você fez?
Escute! Da terra o sangue do seu irmão está
clamando.
Agora amaldiçoado é você pela terra, que
abriu a boca para receber da sua mão o sangue do
seu irmão.
Quando você cultivar a terra, esta não lhe
dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante
pelo mundo." Gn 4:9-12.

Se assassinar não era pecado antes do Sinai
de que Caim foi culpado?

Referente ao VII mandamento
"Não adulterarás." Êx. 20:14
lemos,
"E, depois de certo tempo, a mulher do seu
senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: 'Venha,
deite-se comigo!'
Mas ele se recusou e lhe disse: Meu senhor
não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e
tudo o que tem deixou aos meus cuidados.
Ninguém desta casa está acima de mim. Ele
nada me negou, a não ser a senhora, porque é a
mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo
tão perverso e pecar contra Deus?" Gn 39:7-9.
Por que era pecar contra Deus se o evento
do Sinai estava longe no tempo, pelo menos dois
séculos à frente? Qual era a regra que dizia que era
pecado ter relações sexuais fora do casamento e/ou
com mulher casada?

Referente ao VIII mandamento
"Não furtarás." Êx. 20:15
lemos,
"Mas ele respondeu: 'Seu irmão chegou
astutamente e recebeu a bênção que pertencia a
você'.

E disse Esaú: 'Não é com razão que o seu
nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana!
Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho, e
agora recebeu a minha bênção!' Então perguntou ao
pai: 'O senhor não reservou nenhuma bênção para
mim?'" Gn. 27:35-37
Se não era pecado roubar, por que ficaram
tão indignados Isaque e Esaú? Qual era a referência
padrão de pecado contra Deus e contra o próximo?

Referente ao IX mandamento
"Não darás falso testemunho contra o teu
próximo." Êx. 20:16
lemos,
"Jacó disse a seu pai: 'Sou Esaú, seu filho
mais velho. Fiz como o senhor me disse. Agora,
assente-se e coma do que cacei para que me
abençoe'." Gn 27:19 e 24 NVI
Abraão mentiu com Sara ao faraó, disse ele:
"Diga que é minha irmã, para que me tratem bem
por amor a você e minha vida seja poupada por sua
causa." Gn 12:13 NVI
Ao descobrir que estava sendo castigado por
pecar, ainda que inconscientemente, contra Deus,
"o faraó mandou chamar Abrão e disse: O que você
fez comigo? Por que não me falou que ela era sua
mulher?" Gn 12:18 NVI
Se não existisse o mandamento que proíbe o
falso testemunho, nem Jacó, nem Abraão poderiam
ser culpados desta infração. E o caso de Abraão com
implicações maiores envolvendo terceiros, o faraó,

que cometeu, ou estava prestes a cometer, adultério
por ignorância.

Referente ao X mandamento
"Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não
cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos
ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa
alguma que lhe pertença." Êx. 20:17 NVI
lemos,
"Quando a mulher viu que a árvore parecia
agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além
disso, desejável para dela se obter discernimento,
tomou do seu fruto, comeu-o e -o deu a seu marido,
que comeu também." Gn 3:6 NVI
Também aqui podemos citar o caso de Jacó
cobiçando a primogenitura e as bênçãos de seu
irmão Esaú.
Se em ambos os casos não houvesse o
mandamento contra a cobiça, de que poderiam eles
serem culpados?
Podemos arriscar dizer que a cobiça precede
a todos os pecados. Jesus confirma isto quando diz:
"Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para
uma mulher para a cobiçar, já em seu coração
cometeu adultério com ela." Mateus 5:28
Davi cobiçou a mulher de seu fiel oficial e
acabou assassinando-o. Muitos outros casos na
Bíblia confirmam que a cobiça precede a ruina.

A Lei Confirmada no Sinai e
Eternizada em Rocha
I
"Não terás outros deuses além de Mim."

A Lei Alterada pela Igreja Católica
I
Amar a Deus sobre todas as coisas.

A Lei do Sinai Repetida no Novo
Testamento
I
"Então ordenou-lhe Jesus: Vai-te, Satanás; porque está escrito: Ao Senhor teu
Deus adorarás, e só a ele servirás." Mateus 4:10

II
"Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no
céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles
nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso,
que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta
geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil
gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos." Êx. 20:46

II
Não tomar o seu santo nome em vão

III
"Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não
deixará impune quem tomar o seu nome em vão."

III
Guardar domingos e festas

III
"Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis; nem pelo céu, porque
é o trono de Deus;" Mat. 5:34

IV
"Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles
farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao
Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus
filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os
estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os
céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou.
Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou." Êx. 20:8-11

IV
Honrar pai e mãe

IV
"Então voltaram e prepararam especiarias e unguentos. E no sábado
repousaram, conforme o mandamento." Luc. 23:56

V
"Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra
que o Senhor, o teu Deus, te dá."

V
Não matar

V
"Pois Deus ordenou: Honra a teu pai e a tua mãe; e, Quem maldisser a seu
pai ou a sua mãe, certamente morrerá." Mat. 15:4

VI

VI
Não pecar contra a castidade

VI
"Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás; e, quem matar será réu de
juízo." Mat. 5:21

VII

VII
Não furtar

"Não assassinarás."

"Não adulterarás."
VIII
"Não furtarás."

IX
"Não darás falso testemunho contra o teu próximo."
X
"Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do
teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa
alguma que lhe pertença." Êx. 20:3-17

II
"Filhinhos, guardai-vos dos ídolos." I João 5:21
"Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus
incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e
de quadrúpedes, e de répteis." Rom 1:22 e 23

VIII
Não levantar falso testemunho

VII
"Ouvistes que foi dito: Não adulterarás." Mat. 5:27
VIII
"Respondeu Jesus: ... não furtarás;" Mat. 19:18

IX
Não desejar a mulher do próximo

IX
"não dirás falso testemunho;" Mat. 19:18

X
Não cobiçar as coisas alheias

X
"Com efeito: ... não cobiçarás;" Rom. 13:9

A Bíblia Ensina Que...
• Deus é Amor. Este amor é amplo, irrestrito e incondicional. Revelado
especialmente em Cristo, na sua misericórdia infinita e na sua justiça
absoluta, irretocável e definitiva. I João 4:8; João 3:16; Dt 32:4; Jó 4:17; Mq
7:18; Sl 145:17; I Tim 2:4; Ef 2:4; II Tim 4:8.
• Deus é auto existente (Seu Nome YHWH confirma). É eterno, triuno,
onisciente, onipresente, onipotente, presciente e, por estas características,
imutável. Nada Lhe pode ser acrescentado, nada pode surpreendê-Lo, nada
tem a aprender, nada pode decepcioná-Lo, mas está triste por um filho
perdido e feliz pelo que aceitou a salvação. João 5:26; Sl 90:2; Ap 1:8; Mt
28:19; Gn 1:26; 3:2; 1:2; Is 48:16 e 17; Jó 37: 16; Sl 139:1-18; I João 3:20; Hb
4:13; Dan 4:17, 25 e 35; Mt 19:26; Ap 19:6; Tg 1:17; Ml 3:6; Jó 21:22; Ef 4:30;
João 11:35; I Jo 5:3-7.
• Deus é pessoal e criador de todas as coisas. Gn 1:1-2:25; João 1:1-4; Hb
1:1-3.
• Jesus Cristo é o Divino Filho de Deus e nosso Salvador. João 1:1-3, 14; Hb 7:
25; Col 2:9; Jo 3:16; I Jo 4:10 e 14.
• Cristo é plenamente divino e plenamente humano. Ele é Deus pleno, sem
princípio ou fim, e o segundo Adão, com a nossa natureza física, mas sem as
nossas tendências para o mal, como Adão. Estava sujeito a pecar, mas sem
propensão para o mal, como este. Cl 2:9; João 1:1 e 14; 10:30, 14:9; Hb 2:17;
4:15; I Jo 4:2; 3:5; Filip 2:6-8; I Co 15:22 e 45; Ro 8:3; II Co 5:21.
• O Espírito Santo é o Divino Regenerador e o Único Substituto de Cristo
diante de nós. Portanto, pessoal e divino como Ele. Zc 4:6; Mt 28:19; II Pe
1:21; Rm 8:11 e 26; II Cor 3:18; Hb 3:7; Jo 14:16; 14:26; 15:26; 16:7.
• O fruto do Espírito é composto de amor, verdade, justiça, alegria, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio,
nenhuma destas qualidades pode faltar a este fruto. Gl 5:22 e 23; Ef. 5:9.
• Ela é a inspirada palavra de Deus. II Tim 3:16-17.
• A Salvação é um dom gratuito de Deus, sendo a fé em Jesus Cristo - e não
as obras - o meio pelo qual aceitamos este dom. Mas como não pode deixar
de ser, a verdadeira conversão é envolta em ações de fé, como diz Tiago,
irmão de Jesus: "mostrarei minha fé pelas minhas obras" e "os demônios
creem em Deus e estremecem", mas sem obras da fé em Deus. Rom 3:28;
4:3-5; Ef 2:8-9; Hb 11:6, 8 e 13; Tg 2:18, 19, 20 e 26.
• O cristão deve ter uma vida moral exemplar, não como um meio de
salvação, mas como fruto natural da salvação conquistada e concedida por
Cristo, através de Seu Próprio Sacrifício. Rom 12:1-2; I Jo 5:1-5; Rm 12:9-21;
Fp 3:7 e 8; Pv 23:26.
• A Lei dos Dez Mandamentos, a Lei Áurea, é o padrão de justiça pelo qual
todos serão julgados. Tiago 2:10-12; Êx 20:3-17; Rom 3:31; Sl 119:1-176; Is
8:20.
• O sábado é o dia de repouso original e nunca foi mudado e jamais será. É
também o Memorial da Criação. Gên. 2:2-3; Ex.: 20:8-11; Is 58: 13-14; Is
66:22-23; Lucas 23:54-56; Atos 16:13, 17:2.
• A humanidade está envolvida em um grande conflito espiritual entre Cristo
e Satanás. Ap 12:1-18; 14:7-10; 20:7-10.
• O homem é mortal e a morte é um estado inconsciente. Ec 9: 5 e 6; Sl 146:4;
Jo 11:11-14; I Cor 15:51-53.

• Todas as pessoas ressuscitarão um dia, os fiéis receberão a vida eterna e,
infelizmente, os injustos a destruição eterna. Dan 12:2; João 5:28-29; Rom
6:23; I Tes 4:16-17; Ml 4:1; II Tes 1:9; Mt 10:28; Lc 13:3.
• A volta de Jesus está muito perto e será literal, pessoal e visível. Dn 12:1 e
2; Jo 14:1-3; At 1:11; Mt 24:30; Ap 1:7 .
• Deus criará uma nova Terra depois do fim do mundo (como o conhecemos),
imediatamente após aos mil primeiros anos de paz. Ap 21:1-7; 20:5-6.
• O perdão de Deus está à disposição de todos através, unicamente, da
intercessão de Cristo no santuário celestial, onde apresenta Seu sangue
derramado no lugar do nosso. Ele morreu em nosso lugar. Hb 8:1-6; I João
2:1-2.
• O corpo é o templo do Espírito Santo e por isso não deve ser contaminado
com fumo, bebidas alcoólicas, drogas, alimentos prejudiciais ou qualquer
tipo de intemperança. Lv 11:1-47; I Cor 3:16; 6:19-20; 10:31.
• A pregação do evangelho deve ser sustentada pelos dízimos e ofertas. Mal
3:8-11; Mt 23:23.
• O batismo é por imersão em água e somente para os que creem nas
promessas de Deus. Portanto, em idade de discernimento. Mc 1:9, 16:16; At
8:27, 34, 36, 38 e 39; Rom. 6:3-5.
• As cerimônias da humildade e santa ceia são símbolos do sacrifício de Cristo
por nós. João 13:4-17; I Cor 11:23-26.
• Os dons espirituais são dádivas para o avanço da mensagem, incluindo o
dom de profecia na igreja remanescente. Ef 4:8 e 11; Ap 12:17; 19:10.
• A igreja verdadeira é identificada pela fé em Cristo combinada com a guarda
de todos os mandamentos. Ap 14: 12.

O temor do SENHOR é limpo, e permanece
eternamente; os juízos do SENHOR são verdadeiros e
justos juntamente.
Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito
ouro fino; e mais doces do que o mel e o licor dos favos.
Também por eles é admoestado o teu servo; e em os
guardar há grande” Sal. 19:7-11

** Para conhecer melhor a Deus e a si mesmo, estude a Bíblia. **

"Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que
o SENHOR pede de ti, senão que pratiques a justiça, e
ames a e andes humildemente com o teu Deus?" Mq 6:8

“De

tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme a Deus, e
guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de
todo o homem.” Ecl. 12:13
“Porque

este é o amor de Deus: que guardemos os seus
mandamentos; e os seus mandamentos não são
pesados.” I João 5:3
“A lei do SENHOR é perfeita, e refrigera a alma; o
testemunho do SENHOR é fiel, e dá sabedoria aos
símplices.
Os preceitos do SENHOR são retos e alegram o coração;
o mandamento do SENHOR é puro, e ilumina os olhos.

"Agora, pois, ó Israel, que é que o SENHOR teu Deus
pede de ti, senão que temas o SENHOR teu Deus, que
andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao
SENHOR teu Deus com todo o teu coração e com toda a
tua alma," Dt 10:12
"E será que, se diligentemente obedecerdes a meus
mandamentos que hoje vos ordeno, de amar ao
SENHOR vosso Deus, e de o servir de todo o vosso
coração e de toda a vossa alma," Dt 11:13

"Mestre, qual é o grande mandamento na lei?
E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o
teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu
pensamento.
Este é o primeiro e grande mandamento.
E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu
próximo como a ti mesmo.
Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os
profetas." Mat. 22:36-40
Dos Dez Mandamentos quatro te informam se você ama
a Deus acima de todas as coisas e seis se você ama o
próximo como a ti mesmo.

