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Os Mandamentos! Sua história

Os Dez Mandamentos de Deus:
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São José e Santa Maria segui-
ram fielmente as Leis, desde a primeira à 
última. Amaram a Deus sobre todas as 



Os três primeiro Mandamentos referem-se a Deus, sendo os dois primeiro relacionados 
ao respeito a Deus e suas coisas, ações… O terceiro, refere-se à Igreja de Jesus Cristo.

Os outros sete são subdivididos em: valor da pessoa, 4º, 5º r 6º mandamentos. Já os 
quatro últimos estão relacionados à sociedade, do 7º ao 10º Mandamento.

Vejam como Deus age coerentemente, nada é jogado ao acaso a seus filhos e filhas 
terrenos, é sim lançado com seu amor e vontade para nos conduzir ao amor celestial.

A Santa Igreja segue estas Leis fielmente, pois elas vem do Pai, explicadas pelo Filho e 
a nós, por meio de Moisés, entregues. Vejam a complexidade dos Mandamentos de Deus, não 
basta um estudo de cada um dos artigos, é preciso entender o que Deus deseja de nós humanos.

O Catecismo da Igreja Católica destaca isso e explica-nos com qualidade a beleza dos 
Mandamentos, em profundidade e que não se trata de Leis separadas entre si, estão unidas e tem 
grande significado para todos. Muitas pessoas não entendem seu conteúdo como uma lição de 
Deus, mas como imposição, é bom lembrar que Deus nos deu o Livre Arbítrio, condição que res-
peita fielmente, por que então iria impor suas Leis? Não estaria desrespeitando o que nos deu? É 
preciso entender que Deus, na Santíssima Trindade, faz de tudo por nós, principalmente no que se 
refere à mudança de postura.

Vamos entender melhor:
O pecado obscurece o nosso modo de ser, de agir e de respeitar, nele está a vontade 

daquele que só deseja o mal, que é o egoísmo, a ganância, o desrespeito, de caridade e amor. Os 
Dez Mandamentos vem para suprir a falta de orientação do povo de Deus, na antiguidade e nos 
nossos dias. É, ele é atemporal, muitos de nós, sejam homens ou mulheres, estão perdidos e en-
voltos na obscuridade.
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E a Família Sagrada é o melhor exemplo para nós no que se refere às Leis de Deus, primeiro 
Maria ouviu a Deus e aceitou sem questionar seus desejos, mesmo sabendo que iria sofrer. Depois 
foi José, que inconformado abandona sua noiva, mas a preserva da sociedade.

Depois Jesus, que deu a vida terrestre por seus 
semelhantes. Jesus foi humano, portanto semelhante 
a nós, mas divino na essência, sem pecado.

Para finalizar, é importante fazer muita leitura 
para entender o que Deus quer de nós, mesmo as-
sim descobriremos que muitos mistérios permane-
cem sem respostas. A leitura das Escrituras, Cate-
cismo, e outras publicações de qualidade católicas, 
nos conduzem ao ato de segui-las, condição primor-
dial à salvação e vida eterna. Bons estudos, pesquisa 
e reflexão!

Deus, na Santíssima Trindade, esteja com todos 
nós pequenos seres mortais e pecadores! Amém!




