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“Alguns indivíduos incrédulos se introduziram no vosso meio, dizendo que o perdão de
Deus permite-nos viver na imoralidade.” (Judas 4)
“Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo
nenhum entrareis no reino dos céus.” {Jesus de Nazaré(Mateus 5.20)}
Os Mandamentos no Novo Pacto
1° MANDAMENTO (Éxodo 20:3) “Não terás outros deuses diante de mim.”

Marcos 12: 29-30 “O mandamento mais importante é o primeiro: “Ouça, Israel! O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força.”
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2° MANDAMENTO(Éxodo 20:4-6) “Não façam imagens nem esculturas de ídolos: (idolatria), seja do que for que viva nos ares...”

Efésios 5.5-6 “Porque bem sabeis isto: que nenhum devasso, ou impuro,ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de
Cristo e de Deus.6Ninguém vos engane com palavras vãs; porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da
desobediência.”
3° MANDAMENTO (Éxodo 20:7)“Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão;...”

Mateus7:21-23 “Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor! entrará no reino dos céus,... 22Muitos me dirão naquele dia: Senhor,
Senhor, não profetizamos nós em teu nome? e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitos
milagres? 23 Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.”
4° MANDAMENTO(Éxodo 20:8-11)“Lembra-te do dia do sábado, para o santificar...”

Hebreus 4:9-11“Portanto resta ainda um repouso sabático (1)para o povo de Deus.10Pois aquele que entrou no descanso de Deus,
esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. 11Ora, ã vista disso,procuremos diligentemente entrar naquele
descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.”
5° MANDAMENTO (Éxodo20:12) “Honra a teu pai e a tua mãe...”

Efésios 6:2-3 “Honra a teu pai e a tua mãe (que é o primeiro mandamento com promessa), 3 para que te vá bem, e sejas de longa
vida sobre a terra.”
6° MANDAMENTO (Éxodo20:13) “Não matarás” (רצחחratsákj;
צ
raiz: despedaçar,especificamente assassinar um ser humano)

Mateus5:21-26“Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás;...22Mas eu lhes digo: Qualquer um que ficar com raiva de uma
outra pessoa será levado para julgamento. Qualquer que insultar uma outra pessoa será levado ao Conselho Superior. Quem
chamar uma outra pessoa de “tolo” merece ser jogado no fogo do inferno.”
7° MANDAMENTO (Éxodo20:14) “Não adulterarás” (ףnנצאnaáf;=>relação ilegítima, homossexualidade, prostituição, zoofilia, etc.) 2

Mateus5:27-28 “Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. 28Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a
cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela.”
Efésios 5.3 “Mas nem a imoralidade sexual, nem impurezas de quaisquer tipos e nem mesmo a cobiça devem ser sequer
mencionados entre vocês, como convém ao povo santo de Deus”
8° MANDAMENTO (Éxodo 20:15) “Nãofurtarás”

Efésios 4.28 “Aquele que furtava, não furte mais; antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir
com o que tem necessidade”
9° MANDAMENTO(Éxodo20:16) “Não dirás falso testemunho” (רר,רק,ש, sheqer; falsidade, mentira)

Atos 5.3-10 “3Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo...? 4...Não
mentiste aos homens, mas a Deus. 5E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou... 9Então Pedro lhe disse: Por que é que
combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí ã porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a
ti. 10Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na
ao lado do marido.”
Colossenses 3.9”não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos”
Efésios 4.25 “Deixem a mentira e falem verdade uns com os outros, porque somos membros de um só corpo.”
10° MANDAMENTO(Éxodo20:17) “Não cobiçarás a casa do teu próximo,... a mulher do teu próximo...”

1 Coríntios 10.6 “Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles
cobiçaram.”
1 Tim. 6.10 “Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males; e nessa cobiça alguns se desviaram da fé,...”

11Interlineal, Griego-Español de Francisco Lacueva
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