OS DEZ
MANDAMENTOS
Estes são os Mandamentos dados por Deus aos homens
para os guiar para a felicidade nesta vida e na outra:

I. ADORAR A DEUS E AMÁ-LO SOBRE
TODAS AS COISAS.
Manda: ter fé, esperança e caridade, prestar culto a Deus,
ter reverência para com as coisas sagradas, rezar.
Proíbe: idolatria, superstição, espiritismo, tentar a Deus,
sacrilégio, tomar parte em cultos falsos.

II. NÃO INVOCAR O SANTO NOME DE
DEUS EM VÃO.
Manda: falar com reverência de Deus e das coisas sagradas; respeitar os juramentos e promessas.
Proíbe: blasfêmias, o uso irreverente do Nome de Deus, falar sem respeito das coisas sagradas,
jurar falso, e quebrar promessas.

III. SANTIFICAR OS DOMINGOS E FESTAS DE GUARDA.
Manda: ir à Santa Missa nos Domingos e Dias Santos de guarda.
Proíbe: faltar à Missa por culpa própria; trabalhos servis desnecessários; comprar e vender em
público; ir a julgamentos em Domingos e Dias Santos.

IV. HONRAR PAI E MÃE.
Manda: amar, respeitar e obedecer, por parte dos filhos; cuidar do bem espiritual e temporal dos
filhos por parte dos pais; obedecer aos legítimos superiores civis e religiosos.
Proíbe: detestar pais e superiores; faltas de respeito, desobediência.

V. NÃO MATAR.
Manda: proteger a vida e o corpo de cada um e dos outros.
Proíbe: matar injustamente, o suicídio, o aborto, a esterilização, o duelo, pôr em perigo a vida ou a
segurança de si próprio ou dos outros.

VI. GUARDAR CASTIDADE NAS PALAVRAS E NAS OBRAS.
Manda: ser casto no que se diz e no que se faz.
Proíbe: conversas obscenas; actos impuros, consigo ou com outros.
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VII. NÃO FURTAR.
Manda: respeitar a propriedade e os direitos dos outros; pagar as dívidas justas; pagar o salário
justo aos trabalhadores; integridade das individualidades públicas.
Proíbe: roubar; danificar a propriedade dos outros; não pagar as dívidas justas; não devolver
objectos encontrados ou que se pediram emprestados; enganar nos pesos ou medidas ao vender; não
pagar salários justos; subornar; corromper; fazer batota; defraudar; aceitar propriedade furtada; não
dar um dia de trabalho com honestidade pelo salário recebido; violar um contrato.

VIII. NÃO LEVANTAR FALSOS TESTEMUNHOS.
Manda: ser verdadeiro, respeitar o bom nome dos outros, observar o segredo quando for necessário.
Proíbe: mentir, atentar contra o bom nome dos outros, caluniar, espalhar má-língua, julgamentos
temerários, falar com desprezo, e violar o segredo.

IX. GUARDAR CASTIDADE NOS PENSAMENTOS E NOS DESEJOS.
Manda: guardar a pureza nos pensamentos.
Proíbe: os pensamentos e desejos voluntários que sejam impuros.

X. NÃO COBIÇAR AS COISAS ALHEIAS.
Manda: respeitar os direitos dos outros.
Proíbe: desejar tirar, guardar ou estragar as coisas que pertencem a outras pessoas.
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Os Dez Mandamentos
A Lei foi dada por Moisés;
mas a Graça e a Verdade vieram por Jesus Cristo.
João 1:17
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