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Nona  Palavra 

Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 
                                                                   Dt 5:20 

Vidas 
Reputações 
Carreiras Profissionais 
Ministérios 
 

Destruídos 

http://naza-e-paulo.spaceblog.com.br/1437099/Testemunha-Falsa-e-Mentiroso/
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Mulher espancada após boatos em rede 

social morre em Guarujá, SP 

Ela foi agredida após ser acusada de 

praticar magia negra com crianças. 

Moradores registraram vídeos mostrando a 

agressão e postaram na web. 

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-morta-apos-boato-em-rede-social-e-enterrada-nao-vou-aguentar.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2014/05/mulher-espancada-apos-boatos-em-rede-social-morre-em-guaruja-sp.html
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Rubin Carter  - The Hurricane 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://jornalggn.com.br/noticia/clipping-do-dia-171&ei=ipcpVfm7KvHmsASXwIK4CA&psig=AFQjCNG1WE8iFZASiyiDy7Z68T2AIRkUCg&ust=1428875411239631
http://cinema-filmeseseriados.blogspot.com/2012_09_01_archive.html
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Ef 4:25 ; Mt 15:11, 18 – 20; Sl 15: 1- 3 

O acontecimento em Js 22 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://www.recadox.com.br/frases/winston-churchill/1362sCGNgedXVS.html&ei=KA8XVcjYGsungwSGvIOQCw&psig=AFQjCNECxB7chMNEpN28a9xy3jFso2E2qg&ust=1427660678011036
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“Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não 
desejarás a casa do teu próximo, nem sua 
propriedade, nem seu servo ou serva, nem seu boi ou 
jumento, nem coisa alguma que lhe pertença.” 
                                                                                   Dt 5:21 

Décima Palavra 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://andreaneas.com/2014/04/07/cobica-vencendo-este-mundo-tenebroso/&ei=3e4fVbi1PJPhgwSz4YGoDg&psig=AFQjCNGKML5Apmr_p89f72fqGLrEF9P_zQ&ust=1428242504296423
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• Cobiça  -  desejar com avidez  (intensidade) 

• Rm 7:7 
Cobiça (epithumia) 

 
- girar em torno de algo 
- ter um desejo por, anelar por, desejar 
- cobiçar, ansiar  
- daqueles que desejam coisas proibidas 

• Cl 3:5 
Ganancia  (pleonexia) Idolatria 

Busca por outros deuses como fonte de prazer 
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Cobiça Inveja 

A inveja é uma mistura do desejo por alguma coisa com o 

ressentimento por alguém está desfrutando da mesma, e 

você não. 

 

As coisas não estão correndo tão bem para você e isto, às 

vezes, o “rói por dentro”. 

 

“Porque é que as coisas vão indo tão bem para aquela 

pessoa e o mesmo não acontece comigo?”    John Piper 

http://www.mundoeducacao.com/matematica/probabilidade-possibilidade.htm


DEUTERONÔMIO 

ALCIDES J. BAZIOLI 

Sl 37:1 ;  Sl 73 ; Gl 5:26 ; 1 Pe 2:1 ; Lc 15 

• Descontentamento com nosso 
estado 
• Falta de alegria pelo e com o 
próximo 

http://guiame.com.br/colunistas/genilson-soares/faca-sua-alma-se-alegrar-com-quem-se-alegra.html
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Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus 
lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: "De todos os mandamentos, qual 
é o mais importante? "Respondeu Jesus: "O mais importante é este: 'Ouve, ó 
Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu 
Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento 
e de todas as suas forças‘ O segundo é este: 'Ame o seu próximo como a si 
mesmo' Não existe mandamento maior do que estes". "Muito bem, mestre", 
disse o homem. "Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe 
outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de 
todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do 
que todos os sacrifícios e ofertas". Vendo que ele tinha respondido 
sabiamente, Jesus lhe disse: "Você não está longe do Reino de Deus". Daí por 
diante ninguém mais ousava lhe fazer perguntas.    
 
                                                                                                         Mc 12: 28-34 

Cap. 6  
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Cap. 6  

Ouça, ó Israel: O Senhor, o nosso Deus, é o único 
Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu 
coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.  

Shema 
Ouvir 
Escutar ( dar atenção, concordar, considerar ) 
Obedecer 

Mente 
Vontade 

Desejo 
Emoção 
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Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno  estejam 
em seu coração. 
 
  Saber sobre Deus  Conhecer a Deus  

Lc 8: 4 – 15  Parábola do semeador  

Guardei  no coração a tua palavra para não pecar contra ti 
                                                                                Sl 119:11 
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                                     Ensine-as com persistência a seus filhos.  
Converse sobre elas  
                    quando estiver sentado em casa, 
                    quando estiver andando pelo caminho,  
                    quando se deitar e  
                    quando se levantar.  

Afiar 
Ensinar ( incisivamente) 

Declarar 
Comandar 
Avisar 
Ameaçar 
Cantar 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://anasoares1.wordpress.com/2011/01/31/som-e-caracteristicas-do-som-frequencia-amplitude-e-timbre/&ei=dHApVf-iEI7IsATFi4GoBg&psig=AFQjCNH7v9_Lb5IQqar4lGhnmkhkxMYlpg&ust=1428865030274544
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Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. 
Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus 
portões. 

mezuzah 

Filactérios 
“proteção” 

Tefilin 
“preçe” 

Dt 11: 13-21; Dt 6:4-9 
Ex 13:11-16;  Ex 13:1-10 

http://www.timesofisrael.com/big-sky-rabbi-seeking-states-few-jews-door-by-door/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tefilin
https://bibliaevida.wordpress.com/2011/02/13/39/
http://www.ngabo.org/israel/symbols/affix_mezuzah.htm

