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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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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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Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás 
culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus 
zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus 
pais até a terceira e quarta geração daqueles que 
me desprezam, mas trato com bondade até mil 
gerações os que me amam e obedecem aos meus 
mandamentos.        Dt 5:9,10 
 

paqad Visitar,  Punir,  Observar,   
Prestar atenção a, Nomear 
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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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“Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus 
estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por 
amor a Cristo lhes suplicamos: Reconciliem-se com 
Deus”   2Co 5:20                                                                                                

Cada um exerça o dom que recebeu para servir os 
outros, administrando fielmente a graça de Deus em 
suas múltiplas formas.  I Pe 4:10 
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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 
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Quarta Palavra 

“Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, 
conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou ...”  
                                                                    Dt 5:12 -15 

“Cessar”, “Fazer  Pausa” 

Egito 

Liberdade 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://www.epochtimes.com.br/entenda-pec-trabalho-escravo/&ei=cMMVVYW2EYGjgwTrhoCAAg&psig=AFQjCNHBwPTc502_0tSsyhtvpWzhMwytWA&ust=1427575944844552
http://direitosfundamentais.net/2014/04/02/liberdade-contra-a-lei/
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Certo sábado Jesus estava passando pelas lavouras de 
cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a 
colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: "Olha, por que 
eles estão fazendo o que não é permitido no sábado?"Ele 
respondeu: "Vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e 
seus companheiros estavam necessitados e com fome? Nos 
dias do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de 
Deus e comeu os pães da Presença, que apenas aos 
sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus 
companheiros". E então lhes disse: "O sábado foi feito por 
causa do homem, e não o homem por causa do sábado. 
Assim, pois, o Filho do homem é Senhor até mesmo do 
sábado“.                                                               Mc 2: 23-28                                             
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Quinta Palavra 

“Honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o 
Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e 
tudo te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te 
dá”.                                                                   Dt 5:16                                                                                                                

http://www.paroquiasantanabacabal.com.br/2012/08/serie-mandamentos-4-honrar-pai-e-mae.html
http://www.edicleysonoliveira.com.br/estudo-biblico/paternidade-parte-3
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Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é 

justo. "Honra teu pai e tua mãe" - este é o primeiro 

mandamento com promessa - "para que tudo te 

corra bem e tenhas longa vida sobre a terra“ Pais, 

não irritem seus filhos; antes criem-nos segundo a 

instrução e o conselho do Senhor. 
                                                                          Ef 6:1-4                                                         

 
“Ouça o seu pai, que o gerou; não despreze sua mãe quando 
ela envelhecer. 
                                                                                       Pv 23:22 
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Sexta Palavra 

 ”Não matarás.”Dt 5:17   ( Dt 19: 1- 10) 

Assassinar 

http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2014/12/brasil-tem-o-maior-numero-absoluto-de-homicidios-do-mundo-diz-oms.html
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"Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: 'Não 
matarás' e 'quem matar estará sujeito a julgamento'. Mas 
eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão 
estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a 
seu irmão: 'Racá será levado ao tribunal. E qualquer que 
disser: 'Louco!', corre o risco de ir para o fogo do inferno. 
"Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do 
altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, 
deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro 
reconciliar-se com seu irmão; depois volte e apresente sua 
oferta ...                                                             Mt 5:21-26 
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“irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.”  

Ira - “Cólera”  Tribunal composto por 7 juizes 

..que disser a seu irmão: Racá será levado ao tribunal. 

Racá - “Tolo, Inutil”   Sinédrio 

Insensato - “Persiste na  
rebeldia contra Deus.” 

..disser Louco!, corre o risco de ir para o fogo do inferno   

Geena -  ge hinnon 
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Sétima Palavra 

“Não adulterarás.”  Dt 5:18 

http://www.brasilpost.com.br/lisa-haisha/adulterio-
casamento_b_5372013.html? 

Lisa Haisha - Criadora da Terapia Transformativa, SoulBlazing 
 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2013/03/adulterio.jpg&imgrefurl=http://pijamasurf.com/2013/03/lo-que-nos-dice-el-adulterio-sobre-nuestra-evolucion-social/&h=266&w=400&tbnid=VC33s6BxAzEB3M:&zoom=1&docid=gP3m8lOKWfVtcM&ei=w8_lVJbZG-21sQSxvIKYAw&tbm=isch&ved=0CH8QMyhDMEM
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Vocês ouviram o que foi dito: 'Não adulterarás. Mas 
eu lhes digo: Qualquer que olhar para uma mulher 
para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu 
coração...                                                             Mt 5:27-32 

epithumeo 

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

“Não furtarás.” Dt 5:19 

10 bilhões  - Operação lava jato 

19 bilhões  - Operação Zelote 

http://correio.rac.com.br/_conteudo/2015/03/capa/nacional/248694-petrobras-avanca-na-corrida-para-publicar-balanco.html
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https://twitter.com/receitafederal&ei=TP4WVb32AYKYgwSLgoPwAw&psig=AFQjCNFKd6fVB2OHFYG9O3UQnynrm_LqFg&ust=1427656647332482
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1 bilhão sonegação diaria  

http://blogafresp.org.br/tag/uniao/
http://www.novoeste.com/index.php?page=destaque&op=readNews&title=Por+que+a+sonega%E7%E3o+de+8+mil+brasileiros+n%E3o+%E9+not%EDcia+no+"JN"?
http://www.correianelesnews.com.br/?tag=fifa
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Nona Palavra 

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

...então inquirirás e investigarás, perguntando com 

diligência; e se for verdade, se for certo que se fez 

tal abominação no meio de ti,...       Dt 13:12-15 

O acontecimento em Js 22 
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Ef 4:25 ; Mt 15:11, 18 – 20; Sl 15: 1- 3 

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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