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Evangelho 
Completo 



Os Dez 
Mandamentos 
Resumo da Lei de Deus 
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Consciência 

Desejo Santo 

Palavra de Deus 



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. 



9o MANDAMENTO 

Não dirás falso testemunho 
contra o teu próximo. 
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Domingo 43 – Nono Mand. 

• 112. O que Deus exige no nono mandamento? 

• R. Jamais posso dar falso testemunho contra meu próximo, 
nem torcer suas palavras ou ser mexeriqueiro ou caluniador. 
Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, 
sem o ter ouvido.  

• Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do 
diabo, para Deus não ficar aborrecido comigo.  

• Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a 
verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também 
devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a 
boa reputação de meu próximo.  
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Tiago 3:2  Porque todos tropeçamos em muitas 
coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito 
varão, capaz de refrear também todo o corpo. 

• Distorção 
• Fofoca – informação não 

confirmada ou informação 
repassada desnecessariamente 

• Envenenamento de opinião 
• Calúnia 

• Negar o benefício da dúvida 
• Exagero 

• “Meia-verdade” 
• Fingimento 

• Não cumprimento de promessas 

“Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim 
unicamente a que for boa para edificação, conforme a 
necessidade, e, assim, transmita graça aos que ouvem.” 
(Efésios 4:29 RA) 

“Mais vale o bom nome do que as 
muitas riquezas; e o ser estimado é 
melhor do que a prata e o ouro.” 
(Provérbios 22:1 RA) 
 



10o MANDAMENTO 

Não cobiçarás a casa do teu 
próximo. Não cobiçarás a 

mulher do teu próximo, nem o 
seu servo, nem a sua serva, 
nem o seu boi, nem o seu 

jumento, nem coisa alguma que 
pertença ao teu próximo. 12 



Domingo 44 – Décimo Mand. 

• 113. O que Deus exige no décimo mandamento? 

• R. Jamais pode surgir em nosso coração o menor desejo ou 
pensamento contra qualquer mandamento de Deus. Pelo 
contrário, devemos sempre, de todo o coração, odiar todos os 
pecados e amar toda justiça.  
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“Ninguém, ao ser tentado, diga: Sou 
tentado por Deus; porque Deus não 
pode ser tentado pelo mal e ele mesmo 
a ninguém tenta. Ao contrário, cada um 
é tentado pela sua própria cobiça, 
quando esta o atrai e seduz. Então, a 
cobiça, depois de haver concebido, dá à 
luz o pecado; e o pecado, uma vez 
consumado, gera a morte.” (Tiago 1:13-
15 RA) 
 

COBIÇA 

PECADO 

MORTE 
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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  



Domingo 44 – Alvo 

• 114. Mas aqueles que se converteram a Deus podem guardar 
perfeitamente estes mandamentos? 

• R. Não, não podem, porque nesta vida até os mais santos 
deles apenas começam a guardar os mandamentos. 
Entretanto, começam, com sério propósito, a viver não 
somente conforme alguns, mas conforme todos os 
mandamentos de Deus.  
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Domingo 44 - Alvo 

• 115. Para que, então, Deus manda pregar os Dez 
Mandamentos tão rigorosamente, já que ninguém pode 
guardá-los nesta vida? 

• R. Primeiro: para que, durante toda a vida, conheçamos cada 
vez melhor nossa natureza pecaminosa e, por isso, ainda mais 
desejemos buscar, em Cristo, o perdão dos pecados e a 
justiça.  

• Segundo: para que sempre sejamos zelosos e oremos a Deus 
pela graça do Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez 
mais renovados segundo a imagem de Deus até que, depois 
desta vida, alcancemos o objetivo, a saber: a perfeição.  
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“E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como 
por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória 
em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o 
Espírito.” (2 Coríntios 3:18 RA) 
 

“Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é 
o vosso Pai celeste.” (Mateus 5:48 RA) 
 



A Oração 
Relacionamento contínuo com Deus 
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Domingo 45 

• 116. Por que a oração e necessária aos cristãos? 

• R. Porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus 
requer de nós. Além disso, Deus quer conceder sua graça e 
seu Espírito Santo somente aos que continuamente lhe pedem 
e agradecem de todo o coração.  

• 117. Como devemos orar, para que a oração seja agradável a 
Deus e Ele nos ouça? 

• R. Primeiro: devemos invocar, de todo o coração, o único e 
verdadeiro Deus, que se revelou a nós em sua palavra, e orar 
por tudo o que Ele nos ordenou para pedir.  

• Segundo: devemos muito bem conhecer nossa necessidade e 
miséria, a fim de nos humilharmos perante sua majestade.  

• Terceiro: devemos ter a plena certeza de que Deus, apesar de 
nossa indignidade, quer atender à nossa oração, por causa de 
Cristo, como Ele prometeu em sua Palavra. 
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Domingo 45 

• 118. O que Deus ordenou pedir a ele? 

• R. Tudo o que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma, 
como Cristo, o Senhor, o resumiu na oração que Ele mesmo 
nos ensinou. 

• 119. O que diz essa oração? 

• R. "Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome; 
venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como 
no céu; o pão nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as 
nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos 
devedores; e não nos deixes cair em tentação, mas livra nos 
do mal  [pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém]!" (Mateus 6:9-13; Lucas 11:2-4).  
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Domingo 46 

• 120. Por que Cristo nos ordenou dizer a Deus "Pai nosso"? 

• R. Porque Cristo quer despertar em nós, logo no início, como 
base da oração, o respeito e a confiança para com Deus que 
uma criança tem para com seu pai. Pois Deus se tornou nosso 
Pai por Cristo. E muito menos do que nossos pais nos recusam 
bens materiais, ele nos recusará o que lhe pedirmos com 
verdadeira fé. 

• 121. Por que se acrescenta: "que estás nos céus"? 

• R. Porque assim Cristo nos ensina a não ter ideia terrena da 
majestade celestial de Deus e a esperar, da onipotência dele, 
tudo o que é necessário ao nosso corpo e à nossa alma.  
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Domingo 47 

• 122. Qual é a primeira petição? 

• R. "Santificado seja o teu nome".  

• Quer dizer:  

• Faze, primeiro, com que te conheçamos em verdade e te 
santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas 
obras, em que brilham tua onipotência, sabedoria, bondade, 
justiça, misericórdia e verdade.  

• Faze, também, com que dirijamos toda a nossa vida - nossos 
pensamentos, palavras e obras - de tal maneira que teu nome 
não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e 
glorificado.  
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Domingo 48 

• 123. Qual é a segunda petição? 

• R. "Venha o teu reino".  

• Quer dizer:  

• Governa-nos por tua palavra e por teu Espírito, de tal maneira 
que, cada vez mais, nos submetamos a ti; conserva e aumenta 
tua igreja;  

• destrói as obras do diabo, e todo poder que se levanta contra 
ti, e todos os maus planos que são inventados contra tua santa 
Palavra;  

• até que venha a plenitude de teu reino, em que tu serás tudo 
em todos.  
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Fé e Arrependimento 
+ 

Vida com Deus 

“Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o 
reino de Deus, Jesus lhes respondeu: Não vem o 
reino de Deus com visível aparência.  Nem dirão: 
Ei-lo aqui! Ou: Lá está! Porque o reino de Deus 
está dentro de vós.” (Lucas 17:20-21 RA) 
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“A igreja é fraca de tantas formas. Frequentemente está 
comprometida doutrinariamente ou mal fundamentada 
teologicamente. Sofre muitas vezes de fraco planejamento, 
carência de visão e falta de persistência. Ela pode ser não 
amorosa, apática e indiferente às necessidades alheias. A 
igreja é ferida por cismas, heresias e perseguição. Com 
muita frequência ela está em necessidade desesperadora de 
liderança piedosa e pregação fiel. Muitas igrejas são 
totalmente moda e nenhuma substância. Outras estão 
prestes a fechar as portas por falta de dinheiro ou membros. 
Há igrejas legalistas, igrejas superficiais, igrejas mesquinhas, 
igrejas preguiçosas e igrejas mundanas. Em meio a toda essa 
fraqueza, cada cristão deveria clamar a Deus: “conserva e 
aumenta tua igreja”  
    Kevin DeYoung 



Domingo 49 

• 124. Qual é a terceira petição? 

• R. "Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu".  

• Quer dizer:  

• Faze com que nós e todos os homens renunciemos à nossa 
própria vontade e obedeçamos, sem protestos, à tua vontade, 
a única que é boa, para que cada um, assim, cumpra sua 
tarefa e vocação, tão pronta e fielmente como os anjos no 
céu.  
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“Admiráveis são os teus 
testemunhos; por isso, a minha 
alma os observa. A revelação das 
tuas palavras esclarece e dá 
entendimento aos simples. Abro 
a boca e aspiro, porque anelo os 
teus mandamentos.” (Salmos 
119:129-131 RA) 
 
 “Faze resplandecer o rosto sobre 
o teu servo e ensina-me os teus 
decretos. Torrentes de água 
nascem dos meus olhos, porque 
os homens não guardam a tua 
lei.” (Salmos 119:135-136 RA) 
 

“Então, disse Jesus a seus 
discípulos: Se alguém quer 
vir após mim, a si mesmo se 
negue, tome a sua cruz e 
siga-me.” (Mateus 16:24 RA) 
 



Domingo 50 – Pão de Cada Dia 

• 125. Qual é a quarta petição? 

• R. "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje".  

• Quer dizer:  

• Cuida de nós com tudo o que for necessário ao nosso corpo, 
para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo o 
bem e que, sem tua bênção, nem nosso cuidado e trabalho, 
nem teus dons nos são úteis.  

• Faze também com que, por isso, não mais depositemos nossa 
confiança em qualquer criatura, mas somente em ti.  
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“Assim diz o SENHOR: 
Maldito o homem que 
confia no homem, faz da 
carne mortal o seu braço 
e aparta o seu coração 
do SENHOR!” (Jeremias 
17:5 RA) 

“Bendito o homem que 
confia no SENHOR e 
cuja esperança é o 
SENHOR.” (Jeremias 
17:7 RA) 
 

IMPIEDADE FÉ 

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam; se o SENHOR não guardar a cidade, em vão 
vigia a sentinela.  Inútil vos será levantar de madrugada, 
repousar tarde, comer o pão que penosamente 
granjeastes; aos seus amados ele o dá enquanto dormem.” 
(Salmos 127:1-2 RA) 
 



Domingo 51 - Perdão 

• 126. Qual é a quinta petição? 

• R. "E perdoa-nos as nossas dividas, assim como nós temos 
perdoado aos nossos devedores".  

• Quer dizer:  

• Por causa do sangue de Cristo, não cobres de nós, miseráveis 
pecadores que somos, nossas transgressões nem o mal que 
ainda há em nós, assim como tua graça em nós fez com que 
tenhamos o firme propósito de perdoar nosso próximo de 
todo o coração.  
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Domingo 52 – livra-nos do mal 

• 127. Qual é a sexta petição? 

• R. "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal".  

• Quer dizer:  

• Somos tão fracos que, por nós mesmos, não podemos 
subsistir por um só momento; além disso, nossos inimigos 
declarados - o diabo, o mundo e nossa própria carne - nos 
tentam continuamente.  

• Por isso, pedimos-te: sustenta-nos e fortalece-nos pelo poder 
de teu Espírito Santo, a fim de que neste combate espiritual 
não sejamos derrotados, mas possamos fortemente resistir, 
até que finalmente alcancemos a vitória total.  
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Domingo 52 

• 128. Como você termina sua oração? 

• R. "Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre".  

• Quer dizer:   

• Tudo isso te pedimos, porque tu queres e podes dar-nos todo 
o bem, pois és nosso Rei e tudo está em teu poder. Pedimos-
te isso também, para que não o nosso, mas o teu santo nome 
seja eternamente glorificado.  

• 129. O que significa a palavra: "amém"? 

• R. Amém quer dizer: é verdadeiro e certo. Pois Deus atende à 
minha oração com muito mais certeza do que o desejo que eu 
sinto no coração de ser ouvido por ele.  
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34 
A palavra mais conhecida do discurso humano. 
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EVANGELHO INTEGRAL 
“Mas graças a Deus porque, outrora, 
escravos do pecado, contudo, viestes a 
obedecer de coração à forma de doutrina a 
que fostes entregues;”  
   (Romanos 6:17 RA) 
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EVANGELHO INTEGRAL 

“Mas graças a Deus porque, outrora, escravos 
do pecado, contudo, viestes a obedecer de 
coração à forma de doutrina a que fostes 
entregues; e, uma vez libertados do pecado, 
fostes feitos servos da justiça.”    
   (Romanos 6:17-18 RA) 
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EVANGELHO INTEGRAL 
“Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a 
autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, 
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em 
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-
os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E 
eis que estou convosco todos os dias até à consumação 
do século.” (Mateus 28:18-20 RA) 
 



38 



Caminhada pelo Catecismo 

127 128 129 

126 125 124 123 

99 100 101 102 

98 97 96 95 

71 72 73 74 

70 69 68 67 

43 44 45 46 

42 41 40 39 

15 16 17 18 

14 

122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 

13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

60 59 58 57 64 63 62 61 66 65 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

39 



Caminhada pelo Catecismo 

127 128 129 

126 125 124 123 

99 100 101 102 

98 97 96 95 

71 72 73 74 

70 69 68 67 

43 44 45 46 

42 41 40 39 

15 16 17 18 

14 

122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 

94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 

13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

60 59 58 57 64 63 62 61 66 65 

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 

40 



41 



42 

Respondeu-lhe Simão 
Pedro: Senhor, para 
quem iremos? Tu tens 
as palavras da vida 
eterna. 
 João 6:68  

Sola Scriptura 
Solus Christus 

Sola Gratia 
Sola Fide 

Soli Deo Gloria 
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