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Igreja de Deus
Escola Dominical
OS DEZ M ANDAM ENTOS
Êxodo 18:1 — 24:18
Os filhos de Israel estav am v iajando pelo deserto
para a terra a qual Deus havia prometido. Deus os dirigia
(atr av és de uma coluna de nuvens), fornecendo-lhes
água e comida (maná e codorniz), e ainda Deus deu-lhes
uma grande vitória q u ando foram atacados pelos
Amalequitas.
O sogro de Moisés chamado Jetro, "apercebeu-se de
tudo quanto Deus tinha feito a Moisés, assim como Israel
seu povo." A esposa de Moisés juntamente com os seus
dois filhos, haviam ficado com J etro. Ele (Jetro)
trouxe-os para onde Moisés estava acampado. Jetro
alegrou-se bastante, q u ando ouviu da bondade por parte
de Deus par com o seu povo de Israel.
Numa manhã, Jetro deu a Moisés bom conselho
concernente a como ouvir e resolver problemas do povo.
Moisés escutou o seu sogro e "fez tudo
como o Jetro havia o dito." Dai Jetro
pôs se de volta à sua terra.
Os Israelitas acam p avam-se ao
lado do Monte Sinai. Moisés subiu para
a montanha para dialogar com Deus.
Porém, o Senhor disse a Moisés para
falar ao povo de Israel: "Voc ês viram
o que fiz ao Egípcios, e como os
transportei sobre asas de ág u ias e os
trouxe para junto de mim. Agora, se
obedecerem a min h a voz e guardarem
o meu pacto, porém sereis um tesouro
pessoal dentre todas as nações."
Moisés juntou os anciãos de Israel
e tanto contou-os segundo as palavras
do Senhor. Ora, o povo respondeu
como uma só pess o a: "Tudo quanto o
Senhor Deus disse n ós faremos." Quando Moisés deu a
Deus a resposta do povo, dai, Deus disse que viria "numa
nuvem grossa, para o povo ouvir quando eu (Deus)
estiver a falar c ontigo, para que acreditem em ti para
sempre."
Deus diss e a Moisés para santificar o povo. Eles
tiveram que lavar as suas roupas para a ocasião e até no
terceiro dia se encontravam prontos porque até ai, Deus
estava "por descer em plena visão de pessoas, toda gente
sobre o monte Sinai."
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Moisés teve que colocar limites aos pés da montanha
para manter as pessoas e os anim ais fora, porque a
montanha era um lugar sagrado. Não tinha que ser
poluído por qualquer coisa pecaminosa. As pessoas eram
pecaminosas. Se qualquer homem tocasse na montanha
pelas suas próprias mãos, sinceramen te seria morto.
Qu ando as pessoas ouviram a voz da trombeta a tocar
continuamente, eles se aproximaram para escutar a voz
de Deus.
No terceiro dia, lo g o de manha, começou a trovejar
e o relâmpago. A montanha estava coberta de uma
nuvem grossa. Toda montanha começou a tremer e
saindo fumo como um forno de fogo. Deus desceu para
a montanha em forma de fogo. As pesso as n ão podiam
ver Deus, mas podiam "ouvir a voz da tr o m b eta." Era
barulhento. Toda gente tremeu, porém,
Moisés tirou toda para fora para
encontrar-se com Deus.
Quando a "voz de trombeta" soar
por lon g o tempo, barulhento, mas
muito barulhento, Moisés falou, e
Deus respondeu-lhe do cimo d a
montanha. Deus chamou Mo isés até
o cimo d a montanha. Dai Deus disse
para ele descer e advertir as pessoas,
mais uma vez, que eles não deviam
passar os limites; se eles fizeram, eles
pereceriam! Moisés também teve de
assegurar-se que os sacerdotes tinham
feito como lhes dis s eram. Porém,
Moisés desceu tão depressa para
avisar o povo.
Próprio Deus falo u os dez
mandamentos pelos quais o povo viv er ia. Acontece que
quando o povo ouviu do barulho da trovoada e a "voz da
trombeta" e quando viam o relâmpago e o fu m o da
montan h a, eles estavam atormentados. Eles saíram da
montanha e disseram a Mois és , "fala connosco e nós te
escutaremos: Deu s n ão falar connosco, para que não
morramos."
Moisés disse ao povo para não ter medo. Deus
queria lhes ensinar que Ele era o único Deus e q u e eles
deviam respeitar só a Ele, mas o povo ainda continuou a
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ter medo. Porém Moisés ap r oximou-se de Deus para
ouvir o que Ele iria dizer. Deus deu a Moisés algumas
leis pelas quais, as pessoas iriam viver. Moisés contou ao
povo todas as leis. Eles concordaram serem obedientes
a tudo quanto Deus havia dito. Moisés escreveu todas as
palavras de Deus no Livro do Acordo (aliança).
Então d is se o Senhor a Moisés "suba até Mim,
escalando pois o monte de Deu s . " Moisés levou Josué

consigo, e foram "ao monte de Deus." Por quanto Deus
desceu ao monte numa nuvem, e Moisés foi até aquela
coluna de nuvem para falar com Deus. Naquele m es m o
tempo, Deus deu a Moisés d u as tabuletas de pedra.
Aquelas tabuletas c o ntinham as leis de Deus, e seus
mandamentos. Esses m an damentos estavam "escritos
com o dedo do Deus" (Êxodo 31:18).

Ei-los aqui os dez mandamentos. S ão es ses dez mandamentos de Deus, que pelos quais, somos muitos
familiarizados. Eles ensinam-nos como honrar e servir a Deus, e como tratar os outros.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Não terás outros deuses diante de Mim.
Não farás para ti imagens de escultura.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.
Honra o teu pai e a tua mãe.
Não matarás.
Não adulterarás.
Não furtarás.
Não dirás falso testemunho contra o seu próximo.
Não cobiçaras qualquer coisa do seu vizinho.

Versículo Para Memorizar:
" Não terás outros deuses
diante de Mim."
—Êxodo 20:3

Deus deu a Moisés dez mandamentos para dar ao povo de Israel.
Quatro acerca do amor a Deus.
Seis são acerca do amor às pessoas.
Faça a ligação dos pontinhos
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