Leis regem os princípios de relacionamento, de convivência e sobrevivência. Obediência, em
suma, significa VIDA. Lei reflete o CARÁTER de Deus.
“A Lei é santa, e o mandamento SANTO, JUSTO e BOM.” (Rm. 7:12) Deus é SANTO, JUSTO e
BOM. Jesus é VIDA e nossa JUSTIÇA... Todos os Teus mandamentos são JUSTIÇA”(Sl. 119:172)
Como vemos: A divindade revela Seu caráter aos nos proteger com LEIS. Obediência significa
VIDA. É um bem que fazemos a nós mesmos. Obediência agrada a Deus porque Ele se agrada
em nos ver VIVOS e FELIZES. O céu é regido por leis. O que provocou a expulsão de um grupo
de anjos, foi a quebra e a desobediência. No Éden, havia uma lei básica: “Não se aproxime...”
Envolvia apenas obediência.
“Os 10 mandamentos definem o que se espera em nosso relacionamento com o Criador..., bem
como nossos deveres para com os semelhantes.”
“Não existe mistério na Lei de Deus. Todos podem compreender as grandes verdades... O
intelecto mais débil pode aprender essas regras; o mais ignorante pode reger a vida e formar o
caráter, de acordo com a norma divina.” Mens. Escolhidas Vol.1, p. 235.
“A grande Lei de amor revelada no Éden, proclamada no Sinai, e, no novo concerto, escrita no
coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus.” D.T.N., p,329
Perguntas:

1. Dez mandamentos: Quatro apontam a relação com Deus. Seis as relações
humanas. O que isso revela sobre o caráter de Deus?
2. Por que é uma Lei Positiva, sendo que é cheia de NÃO? O que está por trás de
cada NÃO?
3. Que princípios básicos existem em uma LEI?
4. A Lei já existia antes do Sinai? Confira Gen. 26:5.
5. Quais eram os propósitos das Leis Cerimoniais? Por que elas foram chamadas
de SOMBRAS, em Colossenses 2:17?
Links Sugestivos:

1.
2.
3.
4.

http://novotempo.com/bibliafacil/videos/10-lei/ (Pr. Arilton Oliveira)
https://www.youtube.com/watch?v=PAQm9nRkKYk (Pr. Luis Gonçalves)
https://www.youtube.com/watch?v=m4VwHzki7GY (Leandro Quadros)
https://www.youtube.com/watch?v=tu4WXiWFqaA (Pr. Rodrigo Silva)
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