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16º CADERNO 
 

ESTUDOS BÍBLICOS  
 

(À luz da Nova Revelação Viva) 
 
 

*** 
 

- OS 10 MANDAMENTOS - 
 

(Texto Bíblico) 
 

“Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, 
que te tirei da terra do Egipto, da casa da servidão. 
- Não terás outros deuses diante de mim. 
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do 
que há em cima nos céus, nem em baixo 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 à terceira e quarta geração daqueles que me 
aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me 
amam e guardam os meus mandamentos. 
- Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor 
não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. 
- 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 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. 
- Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias 
na terra que o Senhor teu Deus te dá. 
- Não matarás. 
- Não adulterarás. 
- Não furtarás. 
- Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
- Não cobiçarás a casa do teu próximo. 
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- 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.” 

 
(Êxodo 20:1-17) 

 

*** 

 

- A REVELAÇÃO DE JESUS - 

 
Questionado por uma jovem bastante conhecedora da 

Escritura, de nome Helias, Jesus foi confrontado com perguntas 
pertinentes sobre os 10 mandamentos de Moisés. 

Esta jovem havia tido um professor que lhe havia aberto o 
entendimento e dada a sua inteligência começou a questionar muita 
coisa da Lei de Moisés. 

Seguem os textos, em que Jesus explica o significado espiritual 
e mais profundo sobre os dez mandamentos. 

  

1.º, 2.º e 3.º MANDAMENTOS: 
  

“Diz Helias: “Como não, Senhor? Resta apenas saber se Tu, com as 
duas leis de Amor, não revogas os dez Mandamentos e os profetas, 
pois afirmaste conterem eles toda a Lei, inclusive os profetas.” 
Digo Eu: “Querida, como podes perguntar tal coisa? Como podem a 
Lei de Moisés e todos os profetas ser sustados quando se encontram 
nas Leis do Amor? Assim como o sétimo espírito divino dentro 
do homem penetra, comporta e assimila os seis precedentes, o 
verdadeiro amor a Deus e ao próximo preenche as Leis 
anteriores de Moisés e todas as regras e advertências dos 
profetas! 
Se Moisés diz: Deves amar a um só Deus e não considerar, ao lado 
Dele, outros deuses pagãos, porás em prática o primeiro mandamento 
através do amor a Deus acima de tudo. Porventura poderias amá-Lo 
se Nele não acreditasses? Se pelo amor para Ele evidencias a tua fé, – 
acaso serias capaz de ultrajar o Nome Dele? Por certo que não! Pois 
aquilo que alguém ama com intensidade é considerado acima de tudo, 
e até mesmo reagirá com todos que pretendam reduzi-lo ou desonrá-
lo. Não te irritaria se alguém desclassificasse o teu pai? Se, pois, 
amares a Deus acima de tudo, serias capaz de ultrajar o Nome Dele? 
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Sob este ponto de vista convirás estarem incluídas as duas Leis de 
Moisés no primeiro mandamento de amor para com Deus. Se, 
portanto, O amas e honras, não será um prazer afastares-te o quanto 
possível dos prazeres mundanos, a fim de te dedicares ao objectivo do 
teu amor? Vê, nisto consiste a consideração do Sábado, verdadeira e 
justa perante Deus, recomendada por Moisés! O dia em si não tem 
valor, mas simplesmente na tua meditação diurna ou nocturna, no 
amor e na calma psíquica dedicada a Deus, com o Qual poderás falar. 
Por aí vês, acharam-se os três mandamentos de Moisés dentro da Lei 
do Amor para com Deus. 
Quem, pois, amar a Deus acima de tudo, tê-Lo-á reconhecido e 
possuirá fé viva, dando-Lhe Honra e dedicando-Lhe a maior 
parte dos pensamentos. Quem assim agir, não poderá pecar. 
Poderia uma noiva ofender o eleito a quem ama com todo fervor, e de 
quem recebe afecto ainda mais forte? Impossível, pois ambos se 
uniram no coração pelo amor! Quem se unir a Deus pelo amor, 
amará ao próximo como filho do Pai, e como a si mesmo, 
fazendo-lhe o que de plena justiça espera que ele lhe faça.” 
 

4.º MANDAMENTO: 
 

“ (O Senhor): “No quarto mandamento ordena-se aos filhos o amor 
aos genitores, como as primeiras criaturas mais achegadas: são 
supridores, protectores, educadores e merecem todo amor e honra da 
prole. 
Uma criança bem-educada que ame e honre os seus pais, tudo fará 
para alegrá-los; deste modo, terá como recompensa vida longa e 
saudável, isto é, todo conforto possível. É claro dedicar tal 
adolescente, afecto e respeito aos irmãos, estando sempre pronto para 
fazer-lhes tudo que é bom. 
A criatura que verdadeiramente ama pais e irmãos, fá-lo-á também a 
outras pessoas, sabendo serem todos filhos de um só Pai no Céu. 
Através do verdadeiro amor filial chega ao conhecimento de Deus, de 
si mesma e do seu semelhante, compreendendo porque Ele criou a 
todos e qual a sua finalidade. Assim sendo, aumenta o amor a Deus, 
alcançando o aperfeiçoamento da vida interior, verdadeira e 
espiritual. 
Seria possível tal criatura cometer pecado? Não, digo Eu! Jamais será 
invejosa, não odiará, não amaldiçoará, nem matará física ou 
psiquicamente, através de aborrecimentos. Portar-se-á casta e 
discreta, não se interessará pela posse alheia, não mentirá nem 
enganará; e caso se tenha tornado esposa, – não terá desejo pelo 
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marido de outrem, nem ele pela esposa do seu semelhante e poderás, 
logicamente, deduzir de que modo a Lei e todos os profetas se 
enquadram nos dois Mandamentos de amor, pelo estrito 
cumprimento dos mesmos. Compreendeste?” 
Responde Helias: “Senhor, Criador sábio e bondoso, Pai de todas as 
criaturas, – agora entendo as Leis de Moisés! Confesso jamais ter 
compreendido o seu teor e quanto mais discutia a respeito com os 
meus progenitores, mais se me deparavam falhas e lacunas, a ponto 
de pensar não serem de origem divina, ou talvez os posteriores 
sacerdotes as tivessem revogado completamente, suplantando-as por 
obra humana, útil aos seus interesses. O meu velho rabi via-se mal 
comigo porque lhe apontava as imperfeições na Escritura. Após a Tua 
Explicação, Senhor, não há quem não a entenda e possa segui-la!” 
Digo Eu com afabilidade: “Então deixa-Me ouvir a tua crítica!” 
(...) Diz a moça: “Senhor, fazendo o que exiges, certamente não 
pecarei em externar as minhas dúvidas. Percebi a primeira falha no 
quarto mandamento, onde Moisés inculca, aos filhos de compreensão 
e físico fracos, amor, obediência e respeito aos pais, enquanto estes 
nenhuma obrigação têm para com aqueles. Isto é estranho, porque 
não raro os responsáveis são piores que os seus filhos. 
Geralmente a criança tem índole boa e nobre e poderia ser educada 
para um ser de valor. Eis que é obrigada a obedecer aos pais 
maldosos, sem excepção razoável, até finalmente a eles se igualar. 
Neste ponto, o profeta poderia ter incluído um parágrafo que 
obrigasse aos pais a agirem de tal modo a levarem os seus filhos a 
imitá-los. 
Porventura seriam os rebentos de salteadores obrigados a 
obedecerem aos seus pais, amá-los, honrá-los e seguir-lhes as 
pegadas? Se – como acontece muitas vezes – filhos ajuizados de pais 
perversos negavam amor e obediência, abandonando-os e procurando 
melhorar em companhia de pessoas criteriosas, – acaso teriam pecado 
contra a Lei de Moisés? 
Se ele e os demais profetas determinam castigo para tais casos, – são 
mais ignorantes que eu, não representando honra para a Sabedoria 
Divina! Senhor, sou eu maldosa com este meu critério?” 
Digo Eu: “De modo algum! Todavia, esta apreciação está fora da 
ordem porque, através do Meu Espírito, compreendia Moisés ser 
desnecessário incutir aos pais o amor para com a prole, pois foi por 
Mim implantado de certo modo instintivamente, facto que não 
ocorre com os filhos, por terem ingressado apenas na vida terrena, 
onde têm que receber a educação para o amor. 
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Por isso nascem todos tão fracos, sem conhecimento e amor, a fim de 
que se desenvolvam sem coacção, como se estivessem completamente 
abandonados por Deus, através de ensinos, leis e obediência 
voluntária! Eis o motivo por que leis e ensinamentos são destinados 
principalmente aos filhos e não tanto aos pais que, iguais à prole, se 
tornaram adultos por este meio! 
Quanto aos deveres dos pais para com os filhos, foram eles 
determinados por Moisés e os profetas, em leis de Estado que ainda 
desconheces. Duas criaturas não podem casar-se antes de exporem ao 
sacerdote estarem bem orientadas nas leis necessárias ao casamento. 
Por aí vês não ter sido ordenada a tua observação quanto ao quarto 
mandamento, e Eu, dissipei as tuas dúvidas.” 
 

5.º MANDAMENTO: 
 

“Diz Helias: “Ó Senhor, opino de novo: Quem fizer o que é da Tua 
Vontade, não pecará! Por isso analisarei o quinto mandamento. 
Consta: Não matarás! Farei a minha explanação à simples lei sem 
considerar o que foi dito pelos profetas a este respeito; um 
mandamento realmente divino deve conter, em sua simplicidade, o 
que a razão humana pode aceitar. Todavia isso não acontece com tal 
lei, e uma criatura racional só pode chegar à conclusão de ser obra 
humana, ou talvez houvesse sido omisso algum ponto. 
Não matarás! Quem não deve matar? Vale isso para todos, 
indistintamente de sexo, idade e posição social? Não se deve matar, 
somente, ao semelhante ou aos animais? Segundo o meu parecer, não 
se refere nem a um, nem a outro. 
Não pode ser relacionado às criaturas, porque Josué destruiu Jericó e 
matou o povo, a mando de Jehovah. A matança dos sacerdotes pagãos 
pela mão de Elias é conhecida. Lembremo-nos do rei Davi, o homem 
de acordo com o Coração de Deus, sem considerarmos outros! 
Quantos não foram mortos e anualmente são sacrificados? Os 
potentados da Terra têm por Deus pleno direito de matar o 
semelhante, sem consideração à lei categórica; portanto, ela só atinge 
os pobres e oprimidos! Não é possível medir o efeito da lei quanto ao 
sexo feminino, muito embora a Crónica prove que as mulheres 
também manobraram a espada! 
Nem vale a pena conjecturar se não devemos matar animais, pois a 
natureza humana ensina, sem distinção de classe, sexo e idade, a nos 
defendermos contra as feras, caso não queiramos ser devorados por 
elas. 
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Não matarás! Se porventura for assaltada por um malfeitor e eu em 
defesa própria, conseguir matá-lo antes que ele o faça a mim, tal caso 
deveria constar no mandamento! Onde, pois, se acham amor e 
sabedoria divinos, cientes das ocasiões difíceis por que passam os 
homens na Terra? 
Por que elaborou Deus tal lei, quando Ele Mesmo ordena a Davi 
exterminar os filisteus e moabitas? Porque pôde Judith matar 
Holofernes e eu não posso assassinar a quem quero? Quem deu 
direito aos egípcios, gregos e romanos a matarem todos os que se 
opuseram às suas leis?” 
Com isto Helias vira-se para a assembleia, a fim de ver a reacção às 
suas palavras; o apoio é quase total, e um escriba diz: “Pelo critério 
humano, a moça não deixa de ter razão não obstante posteriormente 
ser demonstrado no Livro de Moisés como deve ser considerado o 
Mandamento. Uma Lei básica deveria expressar o essencial, ao 
menos nas circunstâncias mais prementes; pois todo aditamento 
subsequente dá a entender que o legislador não ponderou todos os 
prós e contras. 
Que isto aconteça entre os homens, admite-se; mas um mandamento 
Divino não deveria permitir qualquer lacuna que exigisse explicações 
e aditamentos. Chega-se a pensar que ele não teve origem divina, ou 
então foi deturpado pela má vontade do homem. Não quero expressar 
um julgamento pelo meu simples critério.” 
Digo Eu: “Exactamente, pois se fordes julgar as Minhas Leis 
pelo raciocínio humano, forçosamente descobrirão falhas e 
lacunas. Se amares ao teu próximo como a ti mesmo, não o odiarás 
nem o malquererás ou prejudicarás; em tal caso, tampouco estarias 
disposta a matá-lo física ou espiritualmente, com aborrecimentos. 
Não matarás, assim consta, literalmente na Lei! Mas porquê? Por 
subentender-se, desde épocas remotas, no “matar” – inveja, 
ira, ódio e vingança. Deve, pois, ser interpretado do seguinte modo: 
A ninguém deves invejar, nem encher-te de ira contra o teu próximo; 
da ira surge o ódio e deste, a vingança destruidora! 
Porém, consta: A Ira e Vingança são Minhas, diz o Senhor! As 
criaturas devem respeitar-se com amor, sendo úteis ao semelhante, 
pois tendes em Mim um Pai, portanto, sois iguais perante Mim! Não 
deveis aborrecer-vos, nem injuriar, ou difamar o vosso próximo; 
quem isto fizer, matará a alma do irmão! 
Eis o que expressa o quadro: “Não matarás!” Os primitivos judeus, 
ainda em tempo de Salomão, assim o entendiam e os samaritanos 
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ainda hoje o fazem. Como, portanto, supor-se ter sido proibida a 
matança de animais ferozes e criaturas maldosas?” 
Responde Helias: “Senhor, agora compreende-o perfeitamente, pois 
Tu deste a explicação; sem a Tua ajuda não nos teria sido possível. 
Por que Moisés não junta a explicação à lei? Como profeta deveria 
prever a posterior incompreensão dos judeus.” 
Digo Eu: “Cara observadora, bem que ele o previu, razão por que 
anotou grande número de explanações; a culpa de até hoje não as 
teres lido, não cabe nem a Mim nem a Moisés. Todavia, foi a tua 
objecção mui boa, porque expuseste as falhas, não da lei, mas da vossa 
compreensão e, a fim de corrigi-las, permito a tua crítica. Passemos, 
pois, ao sexto Mandamento.” 
 

6.º MANDAMENTO: 
 

“Diz Helias: “Senhor e Mestre, sou virgem e não seria decente fosse 
eu fazer observações a respeito do sexto Mandamento.” 
Digo Eu: “Minha filha, caso não tivesses conhecimento do mesmo, 
não permitiria te expressares. Assim, podes falar a teu modo!” 
Diz ela: “Pois bem, repito, com a Tua Vontade ninguém peca! E me 
expressarei condignamente. “Não adulterarás”. Pelo que me ensinou 
o meu rabi, o mandamento diz igualmente o seguinte: Deves manter-
te casta e pura perante Deus e os homens, pois quem viver 
inversamente, é tanto pecador quanto um adúltero, impudico e 
perverso! 
Só tenho a obstar que Moisés, primeiro, proíbe em poucas palavras o 
adultério, no segundo livro, capítulo vinte; enquanto no terceiro 
livro, capítulo dezoito, se estende em minúcias; não os li por 
advertência do meu rabi. Segundo ele, foi tal mandamento, como 
outros, dado apenas ao sexo masculino. 
Quem não deve adulterar? Prende-se a lei ao homem e não à mulher? 
Naturalmente pode afirmar-se o seguinte: ele não podendo pecar, 
exclui o erro da mulher. A meu ver é ela precisamente o elemento 
tentador a levar o homem ao adultério e a lei deveria ser dirigida a 
ela; pois se for fiel, não se pode falar em adultério. Na lei original, a 
mulher constitui excepção e só é posteriormente mencionada. 
Desejava saber qual o motivo disso? Acaso é ela menos importante 
que o homem?” 
Digo Eu: “Esta tua crítica é razoável, muito embora caminhe apenas 
ao lado da verdade. Neste mandamento se baseia o amor ao 
próximo, puro e verdadeiro, tanto para o homem quanto para 
a mulher. Se por acaso fosses esposa de um homem bom, seria do teu 
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agrado se a mulher do vizinho procurasse conquistá-lo? Não o 
desejando, deves igualmente respeitar a união da tua amiga; 
portanto, aplica-se a Lei para homem e mulher. 
Deu Jehovah a Lei aparentemente apenas ao homem, assim como deu 
à cabeça os principais sentidos, e por eles o intelecto. Dirigindo-se 
primeiro à razão humana, isto é, ao intelecto do homem, é ele cabeça 
da mulher, assim como esta é, de certo modo, o corpo dele. Quando a 
cabeça estiver esclarecida e compreensiva – não estará o físico todo 
nas mesmas proporções? 
O intelecto esclarecido, em breve sê-lo-á o coração da criatura que, de 
bom grado, se submeterá. A mulher corresponde igualmente ao 
coração do homem, e se ele, como cabeça, estiver iluminado, a mulher, 
como coração, dele, também o será. 
Consta desde sempre serem homem e mulher, um só corpo. O que, 
portanto, for dito a ele, serve também para ela. Deste modo 
provei-te a improcedência da tua dúvida, demonstrando o justo 
sentido do mandamento que por certo compreendeste. Por isso podes 
continuar. 
 

7.º MANDAMENTO: 
 

“ (O Senhor): “Qual é a falha ou dúvida que deparas no sétimo 
mandamento? Fala sem receio, porque muitos com isto serão 
esclarecidos”. 
Diz Helias: “Senhor, após ter recebido o justo entendimento da Tua 
parte, não vejo defeito em tal mandamento! “Não furtarás!” Eis a 
recomendação anterior do amor ao próximo. Pois não querendo que se 
me faça prejuízo, não poderei aplicá-lo ao semelhante e novamente 
constato enquadrarem-se todas as Leis dos profetas nos dois 
mandamentos do Amor. Além disso, surge o amor ao próximo da 
Misericórdia, o Espírito mais potente no coração humano, 
penetrando e vivificando os precedentes, tornando o homem bom e 
realmente sábio. Tal criatura jamais se apoderará dos bens alheios.” 
Digo Eu: “Muito bem, estás-te tornando mais simpática aos Meus 
Olhos, pois a tua observação acerca desta Lei de Moisés, puramente 
divina e de saber sem mácula em benefício dos homens, – é para Mim 
muito mais valiosa que as tuas críticas anteriores. Nada, porém, nos 
impedirá do estudo rigoroso das restantes leis. Como soa o oitavo 
mandamento? Fala sem susto, que grande alegria, irás proporcionar-
Me.” 
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8.º MANDAMENTO: 
 

“Enchendo-se de coragem e com expressão confiante, ela prossegue: 
“Se fosse possível não ofender-Te, Senhor, – de Quem o meu coração 
já se apossou – teria ensejo de me expressar a respeito; mas diante de 
Ti – Jehovah em Pessoa – cada um deve cuidar-se para não cometer 
agravo contra a Tua Santidade!” 
Digo Eu: “Alma querida e amorosa, nada disso precisas recear e 
podes falar sem recalques!” 
Diz Helias, radiante: “Pois bem! O oitavo Mandamento soa: Não 
darás falso testemunho, – e como não se explica na Escritura sobre 
quem não se deva prestar falso testemunho, subentende-se incluir-se 
a própria pessoa. O meu velho professor sempre me dizia que a 
mentira é um pecado infernal, pois dela derivam toda astúcia, traição, 
discussão, contendas, guerras e assassínios. Deve-se falar sempre a 
verdade do que se sente, ainda que constituísse prejuízo próprio. 
Uma palavra honesta tem para Deus valor muito maior do que um 
mundo cheio de ouro e pedras preciosas. É, portanto, toda mentira 
pronunciada, por si só um falso testemunho, proibido por Deus. 
Assim sendo, Senhor, não receio em dizer-Te directamente que te 
amo acima de tudo! Isto, por certo, não é um falso testemunho! Se 
pudesse abraçar-Te como desejo, tal êxtase me daria vontade de 
morrer! Isto, por certo, não é falso testemunho! Assim como não o 
faço de minha pessoa, jamais o fiz do próximo e penso agir com 
justiça neste mandamento, no qual o sétimo espírito de Deus deve 
estar activo como nos demais. Senhor, acaso Te ofendi?” 
Digo Eu: “De modo algum! Pois não obstante o teu grande amor 
para Comigo, é ele sobrepujado pelo Meu! O nosso afecto recíproco 
acha-se equilibrado. No oitavo mandamento, – ainda não! Por isso, 
esclarecer-te-ei! 
Suponhamos seres inquirida por um juiz a respeito de um crime 
cometido por um teu parente muito querido, a fim de que a justiça o 
possa prender. Qual seria a tua resposta na hipótese de estares 
informada de tudo?” 
Diz ela, confiante: “Senhor, o mandamento baseado no puro amor ao 
próximo, pelo qual não se deve dar falso testemunho para não 
prejudicá-lo, não deve, inversamente, estabelecer condições pelas 
quais se traria prejuízo por uma verdade inconveniente. Em tal caso, 
eu jamais diria a verdade! Quem por ela seria beneficiado? O juiz, 
claro que não, pois nada lucra caso o criminoso lhe caia nas mãos, e 
muito menos, o réu arrependido! Se porventura o denunciasse, 
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estaria perdido, facto que não desejaria a quem tivesse cometido crime 
contra mim. Viraria as costas à verdade e não denunciaria o culpado, 
com risco da própria vida! 
Se, a julgar pela Tua explanação, o amor ao próximo consiste em se 
fazer tudo aquilo que se deseja para si, Deus de Justiça não poderá 
irritar-se que eu não faça ao pior inimigo o que inversamente não 
haveria de querer para mim. Além disso, não necessita Deus de juiz 
terreno ou de um delator, a fim de que castigue um pecador 
inveterado. Ele, Omnisciente e Omnipotente, saberá fazê-lo Sozinho! 
Desejava perguntar-Te, Senhor, se a mulher de Isaac, já cego, pecou 
quando lhe apresentou Jacob em vez de Esaú, primogénito, para 
receber a bênção paternal? Considero-o evidente fraude, entretanto 
diz a Escritura ter sido a Vontade de Jehovah. Neste caso, julgo ser 
justo perante Ti, eu reter a verdade quando trouxer prejuízo ao 
semelhante que jamais me fez algum mal! Se Deus e Moisés não 
abriram excepção no oitavo mandamento, ele contém uma grande 
falha que só poderá ser completada pela Lei do Amor ao próximo. 
Tenho razão?” 
Digo Eu: “Não inteiramente! Pois o criminoso não se teria 
regenerado após a fuga, e sim, cometido outros delitos, piores! Se, 
porém, informasses o paradeiro dele, salvarias muitos da desgraça, 
por uma acção dentro do amor ao próximo. O que Me dizes perante 
tal possibilidade?” 
Perplexa, Helias não sabe o que responder; após alguma reflexão ela 
prossegue: “Bem, se muitos haveriam de sofrer por causa de um 
homem mau e incorrigível, a razão me diz ser melhor que um apenas 
sofra merecidamente. Se em tal caso se deve fazer papel de traidor – 
somente Tu poderás determinar!” 
Concluo: “Está no livre arbítrio de cada um! Passemos agora ao nono 
mandamento. Como soa?” 
 

9.º e 10.º MANDAMENTOS:  
 

Diz Helias: “Senhor e Mestre, tenho que objectar considerarem os 
judeus o nono e o décimo mandamento, enquanto Moisés finalizou as 
Leis com o Nono, apenas. Consta: Não cobiçaras a casa do teu 
próximo, nem a mulher, nem o servo e a serva, nem seu boi e seu 
jumento, nem coisa alguma do que possui. 
Aí terminava a Lei; pois em seguida o povo debandou de medo dos 
raios, trovões, do fragor das trombetas e diante do forte fumo da 
montanha, pedindo a Moisés para falar sozinho com Deus; pois se 
fossem obrigados a assistirem à Palavra abaladora de Jehovah, todos 
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haveriam de morrer. O profeta os acalmou e nada mais disse de um 
décimo mandamento. 
Para os judeus exclui-se a cobiça da mulher do próximo, fazendo um 
décimo Mandamento; outros, classificam-no como nono e o restante, 
como décimo. Quantos foram os mandamentos que Moisés 
recebeu da parte de Deus?” 
Respondo: “No início, somente nove; quando mais tarde teve que 
restituir as primeiras pedras escritas, ele mesmo dividiu o último 
Mandamento em dois, a fim de exemplificar a cobiça pela mulher do 
próximo – erro contraído pelos judeus, no Egipto, razão por que 
viviam em constantes arengas e inimizades mortais – como pecado, e 
no final, instituiu a pena de morte para o adultério, porquanto a 
sábia Lei nada frutificara entre os judeus enterrados no sensualismo. 
Sabes, pois, o motivo da alteração do Decálogo. O número não vem 
ao caso, interessa somente o sentido e podes fazer a tua crítica à 
vontade.” 
Diz Helias: “Senhor e Mestre sem par! Nunca tive dificuldade para 
falar, mas prevejo que falarei em vão. Pois quem poderia, em sua 
tolice, apresentar algo que não fosses capaz de contestar?” 
Digo Eu: “Querida filha, queres ter razão, conforme acontece na 
maior parte das mulheres; todavia, não se trata de simples polémica, 
mas do maior rigor na vida, e preciso é que externeis os vossos 
enganos para poderdes reconhecê-los pelo Meu Conhecimento, 
verdadeiro e vivo! Por isso deixo que fales por todos, pois sei que 
possuis boa memória, facilidade de expressão e, além disso, 
aprendeste as falhas da Lei e dos profetas através do teu rabi. Fala, 
pois, quais as tuas observações?” 
Diz ela: “Não podendo pecar pela obediência, confesso não concordar 
de modo algum com o nono mandamento porque ironiza todo e 
qualquer raciocínio; primeiro, por se encontrar o conteúdo total no 
sexto e no sétimo mandamento; e segundo, proíbe o pensar, sentir e 
desejar! 
Que importa se um pobre condenado a serviços pesados, em troca de 
miserável pagamento e alimento precário, vez por outra sente desejo 
de possuir casa própria, mulher, ou animais domésticos? De qualquer 
maneira, o seu sonho jamais se realizará, – e ainda deve cair em erro 
caso almeje tais coisas? 
Este mandamento ridículo dá impressão de ter Moisés proibido o uso 
das mãos, pés e dos próprios sentidos, o que seria ainda mais 
moderado do que a proibição das funções biológicas, pelas quais 
ninguém é responsável. 
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Não quero apontar ter sido o mandamento dado especialmente ao 
homem, pois já foi ventilado atingir o mesmo à responsabilidade da 
mulher! Mas, – não poder pensar, sentir e desejar, – isso é forte 
demais! É bem verdade que pode ser motivo de anseios e atitudes, 
boas ou más; excluindo-se pensamentos e desejos, nada de efectivo 
poderá surgir. Quanto à proibição de acções maldosas, a Lei é justa, 
entretanto, supérflua por se encontrar no sexto e sétimo 
mandamento. 
Vejamos a situação da minha família: perdeu a fortuna e posse sem 
culpa própria; nada mais tem que a existência e, através da Tua 
Graça, os bons amigos. Se nessa situação observávamos o esbanjar 
dos ricos, – acaso pecamos ao sentir o desejo de possuir parte 
diminuta? Se não nos for permitido desejar saciar a fome – ao menos 
em pensamento – com as iguarias deliciosas dos ricos, – não sei o que 
dizer de tal Lei! 
Além disso surge a questão: se aquilo que a Terra produz é tudo posse 
de Deus, todas as criaturas não teriam o mesmo direito para 
satisfazer as suas necessidades? Por que existem tantas pessoas ricas 
sob a protecção do Governo, enquanto a maior parte nada tem e, além 
do mais, tem de suportar o mandamento que proíbe o desejo de posse? 
Nada se lhes tira com isso; não podendo ter desejo, também não se 
poderia mendigar. Na realidade, o mendigo expressa a cobiça, por 
uma parte dos bens do rico, quando pede ajuda. 
Neste caso, os pobres só podem pedir emprego e satisfazer-se com o 
péssimo ordenado, pois qualquer outra exigência seria cobiça 
imperdoável. Senhor e Mestre, pois jamais esta Lei podia ter sido da 
Vontade do Criador; é sim, obra de criaturas gananciosas, a fim de 
que a pobreza não as importunasse com os seus pensamentos de 
posse. 
Dá-nos Senhor, esclarecimentos justos; pois presumo ter esta Lei 
insustentável, levado os homens aos pecados e crimes, pois não é 
respeitada pelos judeus como provinda de Jehovah! 
Digo Eu: “És realmente uma criatura de raciocínio muito aguçado e 
fizeste um forte ataque à última Lei de Moisés. Às vezes são os filhos 
do mundo mais inteligentes que os filhos da luz, pois descobrem com 
maior facilidade os percalços de um mandamento. Todavia, falhaste 
como anteriormente, não obstante o grande potencial de lógica. 
Poderás pensar o que quiseres, que não pecarás tão logo o teu 
coração não sinta agrado em pensamentos desordenados. Se, 
porém, sentires prazer num pensamento mau, ligá-lo-ás à tua 
vontade e não demorarás em praticá-lo, caso as circunstâncias sejam 
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favoráveis e sem risco externo. Por isso, é da máxima 
importância, o sábio controlo dos pensamentos surgidos no 
coração através da luz purificada da razão e do puro 
intelecto, por serem os pensamentos a semente para a acção, e o seu 
controle não poderia ser expresso mais acertadamente do que com as 
palavras de Moisés: Não cobices isto ou aquilo! Pois uma vez 
fortemente insuflado, o pensamento foi estimulado pelo agrado e pela 
vontade, e será difícil abafá-lo. Pensamento e ideia são, como já 
disse, o gérmen para a acção, fruto do mesmo, e um corresponde 
ao outro. 
Podes, portanto, pensar o que quiseres, mas não vivifiques 
pensamentos ou ideias para a acção, antes de os teres devidamente 
analisado, diante do julgamento da razão e do intelecto. Caso haja o 
pensamento passado pela prova de luz e fogo, poderás estimulá-lo à 
acção e dar expansão a algo de bom e útil; jamais, porém, por algo 
desordenado e evidentemente contra o amor ao próximo. Eis o sentido 
do último mandamento de Moisés, no qual não há o contra-senso nas 
funções biológicas do homem, que pretendes ter encontrado com 
auxílio do teu rabi. Que seria do homem, caso não aprendesse desde 
cedo a analisar e organizar os seus pensamentos, para deles excluir 
toda a impureza, maldade e erro? Seria pior que um animal feroz! 
Justamente na ordem dos pensamentos, bons e sábios, se baseia todo o 
valor da criatura. Se Moisés deu um mandamento para tal fim, – 
poderia um rabi inteligente (ao menos se julga o tal), lançar 
suspeitas, no sentido de não ter o vosso profeta recebido a mais 
importante Lei do Espírito Verdadeiro de Deus? Vê, Minha filha, a 
que ponto o teu professor se excedeu? 
(O Senhor): “O facto de serem os bens terrenos distribuídos de 
modo desigual, havendo pobres e ricos, baseia-se na sábia 
Vontade de Deus, pois sem tal desproporção, dificilmente poderiam 
as criaturas subsistir. 
Basta imaginares que todos os habitantes da Terra fossem, desde o 
nascimento, providos de tudo, ao ponto de nenhum necessitar do 
próximo, para concluíres que, em breve, viveriam como animais e 
aves. Não necessitariam construir moradias, nem preparar campos e 
vinhas, tampouco se veriam obrigados a cuidar de roupas. E caso 
tivessem alimento suficiente em cavernas e ninhos, jamais os 
deixariam, repousando e comendo quais pólipos no fundo do mar. 
Como os irracionais são obrigados a procurarem alimento, tornam-se 
activos e só descansam após satisfeita a fome. 
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Por isso, Deus agiu com grande Sabedoria ao distribuir os 
bens de forma desproporcionada, dotando os homens de talento e 
capacidade mui variados. Deste modo, um torna-se indispensável 
ao outro. O rico não se dispõe a trabalhos pesados, agrada-lhe 
organizar tudo de acordo com o seu conhecimento e experiências, 
determinando aos serviçais como executarem as suas obrigações. 
Satisfeitos, estes servem aos ricos mediante pagamento combinado; a 
fim de que não se atrevam a querer apossar-se dos bens alheios, 
existem leis terrenas e divinas que, entretanto, protegem ambas as 
partes. 
O proprietário abastado necessita de profissionais: ferreiros, 
carpinteiros, pedreiros, marceneiros, oleiros, fiandeiros, alfaiates e 
outros, de sorte que um vive do outro pelo serviço prestado. Somente 
deste modo pode o Género Humano subsistir na Terra, e muito bem 
poderia manter-se, caso não houvessem aqueles que se entregaram ao 
excessivo amor-próprio e ganância. Todavia, são severamente 
punidos por Deus e a sua fortuna que juntaram com tanta avidez só 
chega à terceira geração. 
Vês, portanto, serem necessários ricos e pobres, e convirás não ter 
Moisés dado o último Mandamento com falhas, mas de modo 
completo, aos judeus e, através destes, a todos os homens. Justamente 
nesta Lei se baseia a perfeição interna e verdadeira do amor ao 
próximo e do espírito da Misericórdia no coração humano. 
Se isto é incontestável, ela também estabelece a condição pela qual 
cada um deve considerar a fundo tal Lei, para a verdadeira 
purificação da sua alma. Enquanto o homem não for soberano do seu 
pensamento, não dominará as suas paixões e atitudes subsequentes. 
Quem não for senhor e mestre de si mesmo, longe estará do 
Reino de Deus, continuando servo do pecado projectado pelos seus 
desequilibrados pensamentos e desejos, vilipendiando-o totalmente. 
Terás compreendido tudo?” 

 

(O Grande Evangelho de João – VII – 28-37) 

_________________ 
 

Nota: Na obra ‘O Reino das Crianças no Além’ que faz parte d’O Sol 
Espiritual’, obra revelada ao profeta Jakob Lorber, o Senhor revela como é 
ministrado o ensino dos Mandamentos de Deus às crianças falecidas e que se 
encontram naquela esfera espiritual fazendo o seu aprendizado. Cada 
Mandamento é ministrado em uma sala apropriada. (Ver páginas 47 a 154). 

 

*** 
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