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Evangelho 
Completo 



Domingo 33 

• 88. Quantas partes há na verdadeira conversão do homem? 

• R. Duas: a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. 

• 89. O que é a morte do velho homem? 

• R. É a profunda tristeza por causa dos pecados e a vontade de odiá-
los e evitá-los cada vez mais. 

• 90. O que é o nascimento do novo homem? 

• R. É a alegria sincera em Deus, por Cristo, e o forte desejo de viver 
conforme a vontade de Deus em todas as boas obras. 

• 91. Que são boas obras? 

• R. São somente as obras feitas com verdadeira fé, conforme a lei de 
Deus e para sua glória; não são aquelas que se baseiam em nossa 
própria opinião ou em tradições humanas.  4 



Arrependimento e Fé 
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“Depois de João ter sido preso, foi Jesus 
para a Galiléia, pregando o evangelho de 
Deus, dizendo: O tempo está cumprido, e 
o reino de Deus está próximo; arrependei-
vos e crede no evangelho.” (Marcos 1:14-
15) 
 
 
95 Teses de Lutero: “1. Quando nosso 
Senhor e Mestre, Jesus Cristo, disse 
‘Arrependei-vos’,  Ele quis que toda a vida 
dos crentes fosse arrependimento.” 



Os Dez 
Mandamentos 
Resumo da Lei de Deus 
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“Então, vos anunciou ele a sua aliança, que 
vos prescreveu, os dez mandamentos, e os 
escreveu em duas tábuas de pedra.” 
(Deuteronômio 4:13 RA) 
 
 “Então, escreveu o SENHOR nas tábuas, 
segundo a primeira escritura, os dez 
mandamentos que ele vos falara no dia da 
congregação, no monte, no meio do fogo; e 
o SENHOR mas deu a mim.” (Deuteronômio 
10:4 RA) 
 



Domingo 34 – A Lei 
• 92. Que diz a lei do SENHOR? 

• R. Deus falou todas estas palavras (Êxodo 20:1-17; 
Deuteronômio 5:6-21):  

• "Eu sou o SENHOR teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da 
casa da servidão." 
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1. Único Deus 

2. Sem Imagens 

3. O Nome de Deus 

4. Sabbath – Dia de 
Descanso 

 

5. Honrar Pai e Mãe 

6. Não Matarás 

7. Não Adulterarás 

8. Não Furtarás 

9. Não Dirás Falso 
Testemunho 

10. Não Cobiçarás  
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Protestantes, exceto Luteranos e 
Ortodoxia Oriental (Filo e Josefo) 

Católicos Romanos e Luteranos 
(Agostinho) 

1 – Não terás outros deuses 1 – Amar a Deus sobre todas as coisas 

2 – Não farás imagens 1 – Amar a Deus sobre todas as coisas 

3 – Não tomar seu santo nome em vão 2 - Não tomar seu santo nome em vão 

4 – Guardar o dia de descanso 3 – Guardar domingos e festas de 
guarda 

5 – Honrar Pai e Mãe 4 - Honrar Pai e Mãe 

6 – Não Matarás 5 – Não Matar 

7 – Não Adulterarás 6 – Não Pecar contra a Castidade 

8 – Não Roubarás 7 – Não Roubar 

9 – Não Dirás Falso Testemunho 8 – Não Levantar Falso Testemunho 

10 – Não Cobiçarás 9 e 10 - 
• Não desejar a mulher do próximo 
• Não cobiçar as coisas alheias 



Domingo 34 – A Lei 

• 93. Como se dividem estes Dez Mandamentos? 

• R. Em duas partes:  

• A primeira nos ensina, em quatro mandamentos, como 
devemos viver diante de Deus; a segunda nos ensina, em seis 
mandamentos, as nossas obrigações para com nosso próximo. 
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“Respondeu-lhe Jesus: Amarás o 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. O segundo, 
semelhante a este, é: Amarás o teu próximo 
como a ti mesmo. Destes dois mandamentos 
dependem toda a Lei e os Profetas.”  
(Mateus 22:37-40 RA) 
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“Que diremos, pois? É a lei pecado? 
De modo nenhum! Mas eu não teria 
conhecido o pecado, senão por 
intermédio da lei; pois não teria eu 
conhecido a cobiça, se a lei não 
dissera: Não cobiçarás.” (Romanos 
7:7 RA) 

“Pois isto: Não adulterarás, não matarás, 
não furtarás, não cobiçarás, e, se há 
qualquer outro mandamento, tudo 
nesta palavra se resume: Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo.” (Romanos 
13:9 RA) 
 

“Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da 
hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os 
preceitos mais importantes da Lei: a justiça, a misericórdia e a fé; 
devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas!” (Mateus 
23:23 RA) 

“Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo 
legítimo,  tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas 
para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, 
parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, 
mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina,  segundo o 
evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado.” (1 Timóteo 
1:8-11 RA) 
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Consciência 

Desejo Santo 

Palavra de Deus 



1o MANDAMENTO 

Não terás outros deuses 
diante de mim. 
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Domingo 34 – Primeiro Mand. 
• 94. O que Deus ordena no primeiro mandamento? 

• R. Primeiro: para não perder minha salvação, devo evitar e 
fugir de toda idolatria, feitiçaria, adivinhação e superstição. 
Também não posso invocar os santos ou outras criaturas.  

• Segundo: devo reconhecer devidamente o único e verdadeiro 
Deus, confiar somente nele, submeter-me somente a ele com 
toda humildade e paciência. Devo amar, temer e honrar a 
Deus de todo o coração, e esperar todo o bem somente dele. 
Em resumo, é preferível abandonar todas as criaturas a fazer a 
menor coisa contra a vontade de Deus. 

• 95. Que é idolatria? 

• R. Idolatria é inventar ou ter alguma coisa em que se deposite 
confiança, em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus 
que se revelou em sua Palavra.   14 



2o MANDAMENTO 

Não farás para ti imagem de escultura, 
nem semelhança alguma do que há em 
cima nos céus, nem embaixo na terra, 

nem nas águas debaixo da terra. Não as 
adorarás, nem lhes darás culto; porque 

eu sou o SENHOR teu Deus, Deus zeloso, 
que visito a iniquidade dos pais nos filhos 
até a terceira e quarta geração daqueles 
que me aborrecem, e faço misericórdia 

até mil gerações daqueles que me amam 
e guardam os meus mandamentos. 15 



Domingo 35 – Segundo Mand. 

• 96. O que Deus exige no segundo mandamento? 

• R. Não podemos, de maneira alguma, representar Deus por 
imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente da maneira que 
ele ordenou em sua palavra. 

• 97. Não se pode fazer imagem alguma? 

• R. Não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As 
criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer 
ou ter imagens delas para adorá-las ou para servi-lo por meio 
delas. 

• 98. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas 
como “livros para ignorantes”? 

• R. Não, porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele 
não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas 
pela pregação viva de sua Palavra. 
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3o MANDAMENTO 

Não tomarás o nome do 
SENHOR teu Deus em vão, 
porque o SENHOR não terá 
por inocente o que tomar 

seu nome em vão. 
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Domingo 36 – Terceiro Mand. 

• 99. O que Deus exige no terceiro mandamento? 

• R. Não devemos blasfemar ou profanar o santo nome de Deus 
por maldições ou juramentos falsos nem por juramentos 
desnecessários.  

• Também não devemos tomar parte em pecados tão horríveis, 
ficando calados quando os ouvimos.  

• Em resumo, devemos usar o santo nome de Deus somente 
com temor e reverencia, a fim de que Ele, por nós, seja 
devidamente confessado, invocado e glorificado por todas as 
nossas palavras e obras.  
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Domingo 36 – Terceiro Mand. 

• 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e 
maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também 
contra aqueles que não se esforçam para impedir e proibir 
tal coisa? 

• R. Claro que sim, pois não há pecado maior ou que mais 
provoque a ira de Deus do que blasfemar seu nome. Por isso, 
Ele mandava castigar este pecado com a pena da morte.  
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“O filho honra o pai, e o servo, ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha 
honra? E, se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? —diz o SENHOR 
dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: 
Em que desprezamos nós o teu nome? 7  Ofereceis sobre o meu altar pão 
imundo e ainda perguntais: Em que te havemos profanado? Nisto, que pensais: 
A mesa do SENHOR é desprezível.” (Malaquias 1:6-7 RA) 



Domingo 37 - Juramentos 

• 101. Mas não podemos nós, de modo piedoso, fazer 
juramento em nome de Deus? 

• R. Podemos sim, quando as autoridades o exigirem ou quando 
for preciso, para manter e promover a fidelidade e a verdade, 
para a glória de Deus e o bem-estar do próximo. Pois tal 
juramento está baseado na Palavra de Deus e era praticado, 
com razão, pelos santos do Antigo e do Novo Testamentos. 

• 102. Podemos jurar também pelos santos ou por outras 
criaturas? 

• R. Não, porque o juramento legítimo é uma invocação a Deus, 
para que Ele, o único que conhece os corações, testemunhe a 
verdade e nos castigue se jurarmos falsamente.  

• Tal honra não pertence a criatura alguma. 
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4o MANDAMENTO 

Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 
Seis dias trabalharás, e farás toda a tua obra. 
Mas o sétimo dia é o sábado do SENHOR teu 

Deus; não farás nenhum trabalho, nem tu, nem 
teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem 

a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro 
das tuas portas para dentro; porque em seis 
dias fez o SENHOR os céus e a terra, o mar e 

tudo o que neles há, e ao sétimo dia, 
descansou: por isso o SENHOR abençoou o dia 

de sábado e o santificou.  
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Domingo 38 – Quarto Mand. 

• 103. O que Deus ordena no quarto mandamento? 

• R. Primeiro: o ministério do Evangelho e as escolas cristãs 
devem ser mantidos, e eu devo reunir-me fielmente com o 
povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para 
conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, 
para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a 
caridade cristã para com os necessitados.  

• Segundo: eu devo, todos os dias da minha vida, desistir das 
más obras, deixando o Senhor operar em mim por seu 
Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno.  
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Dia do Descanso Judaico 
Sétimo dia 

Último dia da primeira criação 
(que será consumida pelo fogo) 

Dia do Descanso Cristão 
Primeiro dia 

Primeiro dia da nova criação 
(que durará eternamente) 

“Achei-me em espírito, no dia do Senhor, 

e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como 
de trombeta,” (Apocalipse 1:10 RA) 
 

Se em qualquer lugar o dia é feito santo 
só por causa do dia em si, se em qualquer 
lugar alguém apregoa a sua observância 

em fundamentos judaicos, então eu 
ordeno a vocês que trabalhem nele, que 

viagem nele, que dancem nele, que façam 
festa nele, que façam qualquer coisa que 
remova essa ameaça à liberdade cristã. 



5o MANDAMENTO 

Honra a teu pai e a tua mãe, 
para que se prolonguem os 

teus dias na terra que o 
SENHOR teu Deus te dá. 
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Domingo 39 – Quinto Mand. 

• 104. O que Deus exige no quinto mandamento? 

• R. Devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai e a 
minha mãe e a todos os meus superiores; devo submeter-me 
à sua boa instrução e disciplina com a devida obediência, e 
também ter paciência com seus defeitos; porque Deus nos 
quer governar pelas mãos deles.  

25 

Catecismo Maior de Westminster 
Superiores – Como se fossem pais 
Subordinados – Como se os superiores fossem seus pais 

Lucas 2:51  E desceu com eles para Nazaré; e 
era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava 
todas estas coisas no coração. 
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P. 192 – O que é requerido no quinto mandamento? 
R. Que todas as pessoas cumpram fielmente todas as 
incumbências a que foram chamadas por Deus, e que 
filhos demonstrem aos pais e súditos aos magistrados 
e a todos em posição de autoridade, reverência, amor 
e obediência em todas as coisas não proibidas por 
Deus, e gratidão e paciência em suportar qualquer 
fraqueza que porventura tenham. Mas pais e todos 
em posição de autoridade devem zelar para que os 
filhos e aqueles colocados sob seus cuidados vivam 
em piedade e paz. 



6o MANDAMENTO 

Não matarás. 
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Domingo 40 – Sexto Mand. 

• 105. O que Deus exige no sexto mandamento? 

• R. Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar meu 
próximo, por mim mesmo ou através de outros. Isso não 
posso fazer, nem por pensamentos, palavras, ou gestos e 
muito menos por atos.  

• Mas devo abandonar todo desejo de vingança, não fazer mal a 
mim mesmo ou, de propósito, colocar-me em perigo. Por isso 
as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. 

• 106. Este mandamento trata somente de matar? 

• R. Não, proibindo o homicídio, Deus nos ensina que Ele 
detesta a raiz do homicídio, a saber: a inveja, o ódio, a ira e o 
desejo de vingança. Ele considera tudo isso homicídio.   28 



Domingo 40 – Sexto Mand. 

• 107. Mas é suficiente não matar nosso próximo? 

• R. Não, porque Deus, condenando a inveja, o ódio e a ira, 
manda que amemos nosso próximo como a nós mesmos e 
mostremos paciência, paz, mansidão, misericórdia e gentileza 
para com ele.  

• Devemos evitar seu prejuízo, tanto quanto possível, e fazer 
bem até aos nossos inimigos. 
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7o MANDAMENTO 

Não adulterarás. 
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Domingo 41 – Sétimo Mand. 

• 108. O que o sétimo mandamento nos ensina? 

• R. Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso, 
devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e 
disciplinada, sejamos casados ou solteiros. 

• 109. Mas Deus, neste mandamento, proíbe somente o 
adultério e outros pecados vergonhosos? 

• R. Não, pois como nosso corpo e nossa alma são o templo do 
Espírito Santo, Deus quer que os conservemos puros e santos.  

• Por isso, Ele proíbe todos os atos, gestos, palavras, 
pensamentos e desejos impuros e tudo o que possa atrair o 
homem para tais pecados.  

 31 
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“Purifica-me com hissopo, e ficarei limpo; lava-
me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir 
júbilo e alegria, para que exultem os ossos que 
esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e 
apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, 
ó Deus, um coração puro e renova dentro de 
mim um espírito inabalável. Não me repulses da 
tua presença, nem me retires o teu Santo 
Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e 
sustenta-me com um espírito voluntário. Então, 
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e 
os pecadores se converterão a ti.”  
(Salmos 51:7-13 RA) 
 

“Bem-aventurados os limpos de coração, 
porque verão a Deus.” (Mateus 5:8 RA) 

“Quem pode dizer: 
Purifiquei o meu coração, 
limpo estou do meu 
pecado?”  
(Provérbios 20:9 RA) 
 



8o MANDAMENTO 

Não furtarás. 
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Domingo 42 – Oitavo Mand. 

• 110. O que Deus proíbe no oitavo mandamento?  

• R. Deus não somente proíbe o furto e o roubo que as 
autoridades castigam, mas também classifica como roubo 
todos os maus propósitos e as práticas maliciosas, através dos 
quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo, seja por 
força, seja por aparência de direito, a saber: falsificação de 
peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros 
exorbitantes ou por qualquer outro meio proibido por Deus.  

• Também proíbe toda avareza, bem como todo abuso e 
desperdício de suas dádivas. 
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Domingo 42 – Oitavo Mand. 

• 111. Mas o que Deus ordena neste mandamento? 

• R. Devo promover, tanto quanto possível, o bem do meu 
próximo e tratá-lo como quero que outros me tratem.  

• Além disso, devo fazer fielmente meu trabalho para que possa 
ajudar ao necessitado.  
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“Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas 
que tendes; porque ele tem dito: De maneira alguma te 
deixarei, nunca jamais te abandonarei.” (Hebreus 13:5 RA) 
 
Atos 20:35  Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando 
assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as 
palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é 
dar que receber. 
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