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Pergunta 41: Onde está a lei moral resumidamente compreendida?  

Resposta: A lei moral está resumidamente compreendida nos dez 

mandamentos. 

 

A lei moral de Deus é resumida nos dez mandamentos. Isso significa que ela 

aparece em toda a Bíblia não estando restrita aos mandamentos. 

Os dez mandamentos encontram-se registrados em Êxodo 20 e em 

Deuteronômio 5. Os mandamentos são divididos em dois grupos de acordo com 

o seu enfoque: 

a) 1º ao 4º mandamento: resumem os nossos deveres para com Deus; 

b) 5º ao 10º mandamento: resumem os nossos deveres para com o 

semelhante. 

Como os mandamentos constituem-se em deveres, a desobediência aos 

seus preceitos é chamada de pecado. Ao contrário, a obediência aos seus 

ensinos nos auxilia a andar em comunhão com Deus. 

O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz algo muito interessante 

em relação à lei moral, isto é, que ela foi gravada por Deus no coração do 

homem: 

“ ... quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela 

ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei; 

pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. 

Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora 

acusando-os, ora defendendo-os.” (Rm 2.14, 15). 

De acordo com o texto acima, apesar do pecado, a lei moral, mesmo em 

parte, permanece gravada no coração humano por meio de sua consciência que 

o acusa ou o defende. 

É por isso que o ser humano, de um modo geral, repele o homicídio, o roubo, 

a traição, o adultério, a desonestidade, a corrupção, etc. O que o impulsiona a 

isso é a lei moral de Deus gravada em seu coração.  

Questionado por um perito da lei acerca de qual seria o maior mandamento, 

Jesus respondeu: 

" Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de 

todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o 

segundo é semelhante a ele: Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 

dois mandamentos dependem toda a Lei e os Profetas.” (Mt 22.37-40) 



Na verdade, Jesus disse que o cumprimento da lei está associado ao amor 

a Deus e ao próximo. Porém, em razão do pecado existente em nós, não 

amamos a Deus nem ao semelhante como deveríamos. 

Por isso, precisamos de Jesus para reconhecer o nosso pecado, obter 

perdão e cumprir a lei moral para a glória de Deus e a nossa bem-aventurança. 

Somente andando com Jesus isso será possível.   


