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Os Mandamentos! Sua história
Os Dez Mandamentos de Deus:
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São José e Santa Maria seguiram fielmente as Leis, desde a primeira à
última. Amaram a Deus sobre todas as
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Em nenhum momento pecaram contra a castidade, esta Lei faz das pessoas das famílias, uma verdadeira família de Deus. Com todas as dificuldades, São José e Santa Maria nunca
precisaram furtar, seu próprio trabalho, às vezes com ajuda de amigos e até desconhecidos, mas
nunca furtando. É interessante que muitos levantaram falsos testemunhos contra Jesus Cristo,
contra a família Sagrada, mas nenhum dele o fez, nem mesmo quando foram perseguidos. O casal
José e Maria viveram a família na santidade, com respeito e amor, não havia espaço para a infidelidade conjugal, portanto nem José e nem Maria desejaram alguém fora da união. Este casal era
muito simples e humilde, por essa razão não desejaram nada que não fosse deles próprios, não tinham ambições terrenas de poder e ganância, suas ambições era a de seguir e obedecer a Deus
Pai e o Espírito Santo.
Ampliando o entendimento de algumas das Leis, como a de não matar, não se trata de
apenas uma forma de homicídio, mas também do aborto, eutanásia, suicídio e induzir alguém ao
suicídio ou homicídio. Entenda que a chamada ação indireta, a de induzir, na realidade é direta
para Deus, pois a pessoa que induziu assumiu que iria provocar uma morte, ambos no caso, pecaram porque mataram, mas quem induziu, seu pecado é maior ainda, em ambos os casos um pecado mortal. Só Deus pode tirar uma vida, na realidade Ele apenas faz com que um ser humano
deixe a vida material.
Também podemos exemplificar como os Mandamentos são atuais está na união entre
um homem e uma mulher, quando unidos pela Santa Igreja, não pode haver separação, infidelidade, não apenas conjugal, respeito, cordialidade, saber ouvir e aceitar mesmo quando não concorde, nem sempre o que achamos que é certo é a melhor solução, dialogar, proteger e ser fiel a
sua palavra. Quando o Mandamento diz “Não desejar a mulher do próximo”, também diz sobre o
homem da próxima.
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Cada Mandamento não se restringe a apenas aquelas palavras, é preciso estar de mente aberta para o que Deus nos quis transmitir, ter a mente limpa de qualquer interferência e se
dedicar ao estudo das Escrituras Sagradas. Não adianta conhecer apenas o Novo Testamento, é
preciso conhecer ambos, o Antigo e o Novo.
Quem levanta falso testemunho, por exemplo, pode desrespeitar dois mandamentos,
este o o sétimo, “Não matar”. Por quê? Muito simples, a calúnia pode levar ao suicídio e até ao
homicídio. Muitas vezes o próprio caluniador é a vítima de homicídio, nesse caso, mesmo sendo
vítima, não se livrou de seu pecado mortal.
A Igreja e os Mandamentos
A Santa Igreja não aceita em seu meio a violência e quem a comete é punido ou punida, seja contra seres humanos ou até a vida na natureza. Os Papas, como São João Paulo II, que
valorizava muito as coisas da natureza, a criação de Deus. Era uma pessoa que gostava de passar
algumas horas na natureza praticando esporte, refletindo e meditando. Um Papa de nossos dias.
Outro exemplo prático é o do Santuário Nacional de Aparecida – SP, onde existe uma
área de preservação ambiental, tratamento do esgoto, coleta sustentável do lixo, ou seja, cuidado
com a natureza, com a vida em geral. Padre Júlio Brustoloni, uma vez me disse, “...o Padre Vitor
Coelho de Almeida sempre foi um amante da natureza...”, este padre que poderá ser eleito como
beato possuía um pequeno viveiro de orquídeas e outras plantas. Um padre redentorista que pen-
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E a Família Sagrada? Uma escolha perfeita. Tanto Maria e José eram da linhagem de Davi.
Uma família que agradou a Deus pelos seus feitos e a dedicação ao Pai. José era um homem honrado, respeitoso e que sonhava com uma família.
Mas, nunca pensou que seria a família escolhida
por Deus, lia no templo as Escrituras, guardadas pelos povo judeu e fazia a sua interpretação. Um homem que ao saber da gravidez de sua esposa não
pensou em vingança e morte, pois a lei judaica determinava a morte por apedrejamento uma mulher
que fosse infiel. José assumiu para si a culpa, como
se ele fosse o culpado ao abandoná-la. Em nenhum
momento a abandonou. É certo que ele não estava
entendendo nada, por que a própria Maria não entendia e não sabia como ocorrera a sua gravidez.
A Lei maior diz “Não matar!”, sé sabia disso,
pois um grande seguidor das leis, mas principalmente porque realmente amava Maria. Boa reflexão!

