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Legalismo  

Busca retidão mediante a religiosidade e por 
obra da Lei. 

Antinomianismo  

Perde de vista a lei, transformando a 
liberdade da graça em libertinagem. 

Por que a Lei nos foi dada ? 



DEUTERONÔMIO 

ALCIDES J. BAZIOLI 

“sabemos que ninguém é justificado pela 
prática da Lei, mas mediante a fé em Jesus 
Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo 
Jesus para sermos justificados pela fé em 
Cristo, e não pela prática da Lei, porque pela 
prática da Lei ninguém será justificado.”     
                               Gl 2:16  (cf. Ef 2:8-10; Rm 5:1) 

“Qual era então o propósito da Lei? Foi 
acrescentada por causa das transgressões...” 
                                                                       Gl 3:19                                                                                                                                       
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“Portanto, ninguém será declarado justo 
diante dele baseando-se na obediência à 
Lei, pois é mediante a Lei que nos tornamos 
plenamente conscientes do pecado.” 
                                                          Rm 3:20                                                                                  

Que diremos então? A Lei é pecado? De 
maneira nenhuma! De fato, eu não saberia o 
que é pecado, a não ser por meio da Lei. Pois, 
na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se 
a Lei não dissesse: "Não cobiçarás“ 
                                                              Rm 7:7 
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• Perfeita, e revigora a alma. 
• São dignos de confiança, e tornam sábios os   
inexperientes. 
• São justos, e dão alegria ao coração. 
• Límpidos, e trazem luz aos olhos. 
• São verdadeiras, são todas elas justas. 
• São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro 
puro; 
• São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. 
• Por elas o teu servo é advertido; há grande 
recompensa em obedecer-lhes. 
                                                                           

A Lei – Sl 19 
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Lei Cerimonial : legislação levítica com todo sacrifício e 
cerimônias que  eram sombras da pessoa e sacrificio de 
Jesus em sua morte redentora na cruz. Foi cumprida 
integralmente com Sua vinda.  Hb 9  

     Não era para                                   ser assim! 
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Lei Moral : São os princípios eternos que externam a 
vontade de Deus para o ser humano. 

Lei Civil : Legislação que regulamentava o convívio 
na sociedade teocrática de Israel. Embora não 
aplicável integralmente pode-se verificar princípios 
que se aplicados promoveria o bem estar para  a 
sociedade.  
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(Dt 5: 6 – 21 comp. Ex 20)  “Decálogo” 
 

Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, 
da terra da escravidão. 
Não terás outros deuses além de mim. 
                                                                             Dt 5:6,7 

Primeira Palavra 

“Junto a mim”, “ao meu lado”, “contra mim”,  
“em desafio a mim”, “em meu detrimento” 
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Enquanto Deus propõe uma aliança de liberdade, o 
mundo e seus falsos “deuses” manipulados pelo 
Inimigo das nossa almas nos oprime. 
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Coração Corrompido 

Busca um objeto para adoração 

Afasta-se de Deus 

Gera escravidão 

http://www.midiagospel.com.br/vida-espiritual/debate-um-objeto-enfeiticado-tem-o-poder-de-destruir-a-vida-do-crente
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deusa Afrodite na Cultura : Beleza e Sexualidade 
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“Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois 
odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e 
desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e 
ao Dinheiro. Os fariseus, que amavam o dinheiro, 
ouviam tudo isso e zombavam de Jesus.”        
                                                                          Lc 16:13,14 

Riqueza :Uma deusa Perversa 

1 Tm 6:10 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://guiadomarketing.com/desenvolvimento-pessoal/o-culto-ao-dinheiro-no-mmn&ei=pYAMVdaGCcqdgwSrrIKQBw&psig=AFQjCNEkI1lj78UpcMvBq_hUFqhkKmAKjg&ust=1426969058796964
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“Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem 
de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas 
debaixo da terra” 
                                                                 Dt 5:8 

Segunda Palavra 

Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês 
ouviram as palavras, mas não viram forma alguma; 
apenas se ouvia a voz. 
                                                        Dt 4:12 ( 4:39 ; 4: 25-31) 
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Idolatria: 
Atribui o poder do Senhor a um objeto ou imagem 
ou criatura  

Reduz o poder do Senhor a um objeto 

Transfere a confiança no Senhor para o ídolo 

Gera uma atitude de submissão 
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Por que perguntam as nações: "Onde está o Deus deles?“ 
O nosso Deus está nos céus, e pode fazer tudo o que lhe 
agrada. 
Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos 
humanas. 
Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver; 
têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem 
sentir cheiro; 
têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem 
andar; e não emitem som algum com a garganta. 
Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que 
neles confiam. 
                                                                         Sl 115: 2-8 
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“No princípio era aquele que é a Palavra Ele estava com 
Deus, e era Deus.” 
“ Aquele que é a Palavra tornou-se carne e viveu entre nós. 
Vimos a sua glória, glória como do Unigênito vindo do Pai, 
cheio de graça e de verdade.”   Jo 1:1,14 
                                                                                                                    

Mas em um determinado momento da Historia..... 

Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os 
homens: o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si 
mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho 
dado em seu próprio tempo.   1 Tm 2:5,6 
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Terceira Palavra 

" 'Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu 
Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o 
seu nome em vão. 
                                                                                  Dt 5:11 

nasa’ shem 

Carregar Consigo Reputação 

shav’ 

Falsidade 
Mentira 
Vazio 
Inutilidade 
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“Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, 
como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser 
jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do 
mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre 
um monte. E, também, ninguém acende uma candeia e a 
coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no 
lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na 
casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para 
que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, 
que está nos céus. Não pensem que vim abolir a Lei ou os 
Profetas; não vim abolir, mas cumprir.”    
                                                                              Mt 5:13-17 


