
 

OS DEZ MANDAMENTOS  
Êxodo 20: 3-17  

  I 

Não terás outros deuses diante de Mim.  

  II  

 Não farás pare ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em time nos 
céus, nem embaixo na Terra, nem nas águas debaixo da Terra. Não to encurvarás a else 
nem as servirás: porque Eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos 
pail nos filhos até a ter-ceira a quarts geração daqueles que Me aborrecem, a faço 
misericórdia em milhares aos que Me amam a guardam os Meus mandamentos.  

III  

Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão: porque o Senhor não terá por inocente 
o que tornar o Seu nome em vão.  

  IV  

Lembra-te do die do sábado, pare o santificar. Seis dies trabalharás, a farás toda a tua obra; 
mss o sétimo die é o sábado do Senhor teu Deus: não farás nenhuma obra, nem tu, nem 
teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serve, nem o teu animal, nem o teu 
estrangeiro, que está dentro dal fuss portal. Porque em leis Bias fez o Senhor os céus e a 



Terra, o mar a tudo que neles há, a ao sétimo die descansou: portanto abençoou o Senhor 
o die do sábado e o santificou.  

V  

Honra a teu pai e a tua mãe, pare que se prolonguem os teus dies na Terra que o Senhor 
teu Deus to dá.  

VI  

Não matarás.  

VII  

Não adulterarás.  

VIII  

Não furtarás.  

IX  

Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.  

  X  

Não cobiçarás a case do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu 
servo, nem a sue serve,  nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu 
próximo.    

 

(JS DES Z MANDAMENTOS  

  Conforme o Segundo Catecismo da Doutrina Cristã, pág. 9, Edição Official, 1930.  

  "Imaginará de si que pole mudar as tempos a as leis. " Daniel 7:25, Trad. do Pe. 
Figueiredo.  

  I  

Amar a Deus sobre todas as coisas.    

I I  

Não tomar o Seu santo none em vão.    

III  
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Portuguese 

Guardar domingos a festas.    

IV  

Honrar pai a mãe.    

V  

Não matar.    

VI  

Não pecar contra a castidade.    

VII  

Não furtar.    

VIII  

Não levantar (also testemunho.    

IX  

Não desejar a mulher do próximo. Não cobiçar as coisas alheias.  

 

 


