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Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar 
a saúde dos relacionamentos de Seus fi lhos e sua conduta diante dEle. As leis 

não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu signifi cado e 
aclarar seu sentido. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais 
se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os 
que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a 
“lei da liberdade”. A Bíblia descreve essas leis.   

1. Que tipos de leis encontramos na Bíblia?
a) Êxodo 21-22: Leis civis, e leis de proteção para reger a nação de Israel.
b)  Levítico 1-4: Leis cerimoniais, envolvendo sacrifícios e ofertas de animais, 

específi cas para o santuário.
c) Levítico 11: Leis de saúde, para felicidade e bem-estar do ser humano.
d)  Êxodo 20:3-17: Lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecida como Lei 

dos dez mandamentos. Escrita pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra
(Êx 31:18).

Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial 
para explicar a lei moral ou vice-versa.

2.  A lei cerimonial estava relacionada com o santuário. Como era o santuário? 
Hebreus 9:1-5  (marque V ou F) 
(    ) O santuário era composto de duas partes: Santo e Santíssimo.
(    ) O pátio era um lugar reservado para o povo.
(    ) O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial.

3.  Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9:27; 
Efésios 2:15; Colossenses 2:14 (marque V ou F) 
(    ) Continuaria em vigor.    (    ) Seria cancelada.   (    ) Essa lei nunca existiu.

    
4.  A Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas, 

que dizer da lei dos dez mandamentos? Mateus 5:17
Não penseis que vim revogar a    e os  .
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5. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João 15:10; Tiago 2:10-12 
Assim como também Eu tenho     os    
de Meu Pai, e no Seu amor permaneço.

6.  A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os dez mandamentos? 
Romanos 3:31  
(    ) Sim                 (    ) Não

7. O que Jesus espera dos Seus seguidores? 1João 2:6; 5:2, 3; Eclesiastes 12:13
A suma é:      e          
os Seus    , porque isto é o           
de todo             . Quando amamos a Deus, guardamos 
os Seus     , que não são  . 

8.  Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus?  
Salmo 19:7-11
Alegria, restauração e grande  .
A obediência à lei de Deus não é a causa, mas é resultado da salvação. Não se 
guarda a lei para ser salvo, mas por estar salvo em Cristo Jesus. Quem está em 
Cristo recebe dEle poder para ser fiel. E o faz por amor (Jo 14:15; Gl 2:16; Rm 3:31).

Recapitulação: Existem    tipos de leis na Bíblia.  
1) Leis      2) Leis        
3) Leis     . Essas leis foram escritas por          
                         . O quarto tipo é a Lei       , escrita pelo dedo de  
   em duas tábuas de            . A lei cerimonial  
vigorou até a     de Cristo. Jesus seguia os                       
mandamentos. A fé não    a lei; antes, a confirma. A obediência é o 
resultado da salvação e não a     da salvação.

Compromisso de fé:

(    ) Aceito que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral.
(    ) Creio que Jesus está me guiando para conhecer toda a verdade.
(    ) Quero, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus.
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