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JESUS E A

lei de Deus

e cada um decidisse criar as próprias leis, não haveria vida em sociedade.
O caos seria completo. Se a natureza não tivesse leis que a controlam,
seríamos aniquilados. Nosso Criador é um Deus de ordem e de limites.

Insinuou que Deus seria injusto, e a lei Dele, impossível de ser cumprida. Lançou
sobre o Criador a sombra de seu próprio egoísmo e fez com que Deus parecesse
tirano e controlador. Por ser nosso Criador, Deus conhece nossos limites e nossas
capacidades. Por isso, Sua lei preserva nossa vida e nos ajuda a conhecê-Lo

Sua vez de procurar: Mateus 7:24 a 27. Leia o trecho sobre os dois
fundamentos.
Em Mateus 5 a 7 encontramos a passagem bíblica conhecida como
de Deus, conhecida como os Dez Mandamentos (ver Êxodo 20) e corrigiu
alicerces da fé. Na história, dois homens haviam construído suas próprias
O homem que construiu sua casa alicerçada na areia é comparado aos
que ouvem a palavra de Deus e não a colocam em prática. Por outro lado,
os que a praticam são comparados ao homem que construiu sua casa
sobre a rocha. As palavras de Jesus são material de alta qualidade. Elas nos
oferecem uma base sólida para resistir às tempestades da vida. Mas é a
Qual é a principal diferença entre o construtor prudente e o insensato?

JESUS | RESTAURADOR DA VIDA

1. Qual é o princípio fundamental do cumprimento da lei de Deus? Mateus 22:36 a 40
Amar o próximo
Amar a Deus e o próximo como a si mesmo
Amar a si mesmo
2. Como posso permanecer no amor de Deus? João 15:10
Guardando os mandamentos

Fazendo caridade

3. A lei de Deus nos conduz a quê? Gálatas 3:24
Ao erro
À libertinagem

A Cristo

4. O que Jesus disse para aqueles que O amam? João 14:15
“Apenas amem”
“Guardem os mandamentos”
“Façam o bem”
5. A lei de Deus pode ser anulada pela fé? Romanos 3:31
6. Jesus aboliu a lei? Mateus 5:18 e 19
7. Deus tem um povo que guarda Sua lei nos últimos dias deste mundo? Apocalipse 14:12

Converse com seu instrutor bíblico
O que você aprendeu nesta lição?

Resuma os Dez Mandamentos (Êxodo 20:3 a 17)
Relação com Deus
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fatos bíblicos sobre a lei
• Jesus guardou a lei (João 15:10).
• Quem guarda a lei de Deus conhece Jesus (1 João 2:3 a 6).
• A Igreja verdadeira segue a lei de Deus (Apocalipse 12:17).
• Deus nos capacita com Seu Espírito para cumprir a lei (Gálatas 5:16 a 26).
• Quem peca transgride a lei (1 João 3:4).
• Descumprir um mandamento é o mesmo que transgredir todos (Tiago 2:10).
• Deus oferece a vida eterna por intermédio de Jesus (Romanos 3:23 e 24; 6:23).
• Quais traços de meu caráter precisam ser ajustados de acordo com a lei de Deus?
Clique no player abaixo e assista a recapitulação e compromisso

Compromisso de fé: Desejo aceitar Jesus como meu salvador pessoal e
me comprometo a observar a lei de Deus.
Nome:

Data:

ESTUDO BÍBLICO

ESTUDO ADICIONAL
COMUNHÃO

Dia

Para meditar

1

Tiago 2:8 a 13

O que Deus fala no texto? Qual é minha resposta?

2

Mateus 5:17 a 48

3

Salmo 119:9 a 16

4

Romanos 3:28 a 31

5

Romanos 2:15

6

Hebreus 10:15 e 16

7

Apocalipse 12:17

RELACIONAMENTO
Como seria a vida em nossa sociedade se as pessoas respeitassem os Dez
Mandamentos? Comente com os amigos de seu pequeno grupo o que você
aprendeu a respeito da lei de Deus.
MISSÃO
Ore para que Deus conceda oportunidades para você fazer este curso bíblico
com seus amigos e levá-los a Jesus (Colossenses 4:2 a 6).

Amigos

Pedidos de oração

LEITURA SUGESTIVA
Os Dez Mandamentos: Princípios Divinos Para Melhorar seus Relacionamentos.
Acesse: adv.st/livro-osdezmandamentos

