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Indicação bibliográfica:
1. Catecismo da Igreja Católica;
2. Documento final do Concílio Vaticano II;
3. Visitar o site do Vaticano, lá tem puita leitura de qualidade.

Essas indicações são necessárias para um melhor entendimento e novas descobertas 
para seguir com êxito às Leis de Deus. Bons estudos!
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Os Mandamentos! Sua história

Os Dez Mandamentos de Deus:
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São José e Santa Maria são os 
melhores exemplos de fé, amor e respeito 
a Deus Pai e ao próprio Deus vivo entre 



Vejam que interessante a palavra mandamento significa: “Ato, efeito ou ação de man-
dar, mandado, ordenado…”, mas Deus não fez suas Leis com essa frieza, Ele respeita uma outra 
Lei que criou, o Livre Arbítrio, portanto, que desejar seguir suas Leis será salvo e será conduzido à 
eternidade a seu lado.

Deus os revelou a Moisés para por ordem na desordem gerada por alguns de seus fi-
lhos que acompanhavam Moisés durante a fuga do Egito. Muitos não respeitaram as Leis, a ponto 
de Moisés quebrar a primeira pedra com os Mandamentos. Os insurgentes construíram uma ima-
gem e em seguida a adoraram, eles tiveram essa direito, no entanto quem não segue as Leis aca-
ba punido. Uma peça de ouro foi adorada como se fosse Deus, como faziam os egípcios com seus 
deuses de pedra.

Cada ser humano vive os Mandamentos da sua maneira, pois não somos seres idênti-
cos, temos diferenças, mas sempre é preciso e necessário segui-los conforme a Lei, “Não matar” é 
não matar, o aborto, por exemplo, é um pecado e um grande desrespeito às Leis de Deus.

O desejo de Deus não é punir, não é castigar, mas proporcionar a paz e ela só vem se 
as pessoas se desarmarem, desarmar internamente, excluir o ressentimento de suas vidas, a von-
tade de vingança, eximir-se de toda ganância e poder, não portar armas que possam levar outro 
ser humano ao sofrimento ou a morte.

Seguir os Mandamentos de Deus não é um respeito apenas a Deus Pai, mas à Santíssi-
ma Trindade, afinal das contas Jesus e o Espírito Santo estão ao lado do Pai desde o princípio. A 
paz é o caminho à salvação, mas principalmente à santidade. O Papa João Paulo II (Santo) era 
uma pessoa que fez de sua vida a busca pela paz. Não só ele, quando São João XXIII propôs o 
Concílio Vaticano II foi pela busca da paz.
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Não são apenas os católicos que respeitam às Leis, Mohandas Karamchand Gandhi, ou 
apenas Gandhi, conquistou a independência da Índia sem nenhum tiro, facada ou agressão física 
ou moral. Nunca falou em violência, mas em marcha, em amor ao próximo. Essa maneira de pen-
sar era a de São Francisco, o amor em primeiro lugar, um santo que sofreu muito, mas também 
amparou até mesmo aqueles que o perseguiam, pois não tinha inimigos, via-os como filhos de 
Deus. São muitos os exemplos, mas o importante é saber que seguir os Mandamentos é respeitar 
a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.

A Igreja e os Mandamentos
Os integrantes da Santa Igreja Católica Apostólica Romana podem até errar, desrespei-

tar as Leis de Deus, são humanos e seguiram um caminho não oferecido por Deus, como é o caso 
dos religiosos e religiosas que não respeitam crianças, jovens e até adultos. A Santa Igreja não 
concorda com essas atitudes, ao contrário, combate o pecado praticado por seus membros. O 
Papa São João Paulo II deixou isso bem explicado, bem como o Papa Bento XVI e o Papa Francis-
co. Este último foi até a Irlanda para entender o que havia acontecido, falou com as vítimas de 
abusos, voltando ao Vaticano tomou as providências necessárias. Os membros religiosos da Igreja 
na França apresentaram medidas para coibir qualquer desrespeito às Leis. Observe que não esta-
mos falando de pecados simples, mas de abusos, por essa razão os culpados terão que responder 
perante às leis humanas e depois às Leis de Deus. Geralmente são expulsos, impedidos de realizar 
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São José, pensando ter sido traído, não desejou se vingar traindo Maria, foi para casa, triste, 
amargurado, mas respeitando a amada. Sua alegria foi imediatamente ao acordar, seguiu fielmen-
te as orientações do Anjo Gabriel, que lhe falou em sonho.

Ter como exemplo a Família Sagrada é ter como 
exemplo Deus, lembre-se que Jesus é parte dela 
também.

Durante sua vida entre nós sempre deixou bem 
evidente que as Leis de Deus não devem ser discuti-
das, questionadas, debatidas, são para ser seguidas, 
respeitadas, como fizeram a Santa Família.

Neste último volume espero ter oferecido um 
pouco de informação sobre os Mandamentos de 
Deus e favorecido a reflexão, arrependimento e prin-
cipalmente o caminho para a salvação.

Nada do que foi escrito é interpretação minha, 
mas é baseado em muita leitura.

 Boa reflexão!




