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Pergunta 42: Em que se resumem os dez mandamentos?  

Resposta: Os dez mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus 

de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de 

todo o nosso entendimento; e ao nosso próximo como a nós mesmos. 

 

O trecho bíblico encontrado em Mt 22.34-40 reafirma a validade da lei 

moral (resumida nos mandamentos) em todos os tempos e reforça o 

relacionamento da lei com o amor: 

“Os fariseus, quando souberam, que ele fizera emudecer os saduceus, 

reuniram-se todos; e um deles, doutor da lei, para o experimentar, 

interrogou- o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? 

Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, 

de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e 

primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás ao teu 

próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a 

lei e os profetas.” (Mt 22.34-40) 

 

Na passagem, percebemos que os fariseus não estavam inquirindo Jesus 

com sinceridade. O objetivo deles era confundi-lo. Perguntaram a ele qual o 

maior dos mandamentos. 

Eles discutiam essas questões continuamente e geravam grande 

controvérsia com a defesa de um ou outro mandamento. Nesse sentido, qualquer 

que fosse a resposta da Jesus, um grupo ou outro se indisporia com ele. 

No entanto, a resposta de Jesus não cita nenhum mandamento específico 

do decálogo. Ao contrário, faz referência a todos ao fornecer a motivação por 

detrás de todos eles: o amor. 

Como se percebe, Jesus não descarta a lei. Ele foi o exemplo do 

cumprimento da lei: “Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas; não vim 

destruir, mas cumprir.” (Mt 5.17) 

Na verdade, Jesus expande o entendimento que se tinha da lei, pois Deus 

está interessado não apenas no seu cumprimento externo, mas no cumprimento 

que procede de uma convicção interna, ou seja, do amor tanto a ele quanto ao 

próximo.  

Isso significa que a motivação para o cumprimento da lei é o amor a Deus 

e ao próximo. Esse é o cumprimento que surge de uma vida transformada, 

tocada pelo Espírito Santo de Deus. 



Jesus ensina que o verdadeiro amor se demonstra em ações concretas 

que agradam a Deus, pelo cumprimento de seus mandamentos: “Se me 

amardes, guardareis os meus mandamentos.” (Jo 14,15) 

Assim se demonstra que o amor se relaciona com a lei. A forma de 

demonstrarmos amor a Deus é pelo cumprimento de seus mandamentos, 

especialmente dos quatro primeiros que representam as nossas obrigações para 

com ele. A forma de demonstrarmos amor para com o nosso próximo é 

revelarmos respeito ao preenchimento de nossas obrigações para com ele pelo 

cumprimento dos últimos mandamentos. 

 

 Para recordar:  

: 

a) Resumo dos nossos deveres para com Deus: 

 

 Não terás outros deuses diante de mim; 

 Não farás para ti imagem de escultura; 

 Não tomarás o nome do teu Deus em vão; 

 Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 

 

b) Resumo dos nossos deveres para com o próximo: 

 

 Honra o teu pai e a tua mãe; 

 Não matarás  

 Não adulterarás; 

 Não furtarás; 

 Não dirás falso testemunho; 

 Não cobiçarás a casa do teu próximo. 

 

 

  


