
Catequese em Família: Mandamentos  

 

Quais  são os dez mandamentos? 

Os Dez Mandamentos ou o Decálogo são as "dez palavras" que recolhem a Lei dada por 

Deus ao povo de Israel durante a Aliança feita por meio de Moisés (Ex 34, 28). O 

Decálogo, ao apresentar os mandamentos do amor a Deus (os três primeiros) e ao 

próximo (os outros sete), traça, para o povo escolhido e para cada um em particular, o 

caminho de uma vida livre da escravidão do pecado 

O que são os dez mandamentos? 

O Catecismo da Igreja Católica afirma que, os dez mandamentos devem ser entendidos 

como um caminho de vida. Assim, os dez mandamentos são normas que visam a vivência 

da liberdade dos filhos de Deus, “indicam as condições de uma vida liberta da escravidão 

do pecado” (n. 2057). 

Para que servem? 

Servem para nos ensinar “a verdadeira humanidade do homem”, também, “iluminam os 

deveres essenciais e, portanto, indiretamente, os direitos humanos fundamentais, 

inerentes à natureza da pessoa humana”. (Catecismo, n. 2070). 

Qual a utilidade em minha vida? 

São úteis à vida de cada um de nós, porque, o pecado deixou a luz da nossa razão 

obscurecida, e também, gerou o desvio da vontade. É o que afirma o Catecismo (n. 

2071), citando São Boaventura, que foi um monge franciscano do século XIII. 

Os dez mandamentos são atuais? 

Sim, os dez mandamentos são atuais, o Catecismo afirma que “são obrigações” graves 

(n. 2072). Logo, o descuido na vivência desses nos colocam as matérias que, precisam 

ser confessadas quando fazemos nosso exame de consciência. 

 

Onde fala Jesus dos Mandamentos, no Evangelho? 

Jesus Cristo refere-se aos Dez Mandamentos quando um jovem Lhe pergunta como obter 

a vida eterna: «Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna?» Jesus responde, 

«Se queres entrar na vida, observa os mandamentos». E cita ao seu interlocutor os 

mandamentos que dizem respeito ao amor do próximo: «Não matarás; não cometerás 

adultério: não furtarás; não levantarás falso testemunho; honra pai e mãe». Finalmente, 

resume estes mandamentos de modo positivo: «Amarás o teu próximo como a ti mesmo» 

(Mt 19, 16-19). (Catecismo da Igreja Católica, 2052) 
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A que Mandamentos se refere Jesus? Onde estão recolhidos? 

Os 10 Mandamentos ou "Decálogo" que literalmente significam "dez palavras" são 

aqueles que Deus revelou ao Seu povo, Israel, quando falou com Moisés no monte santo 

e estão registados nos livros do Êxodo e Deuteronómio do Antigo Testamento (cf. Ex 20, 

1-17 e 34, 28, Dt 5, 6-22 e 4,13; 10, 4). São palavras de Deus em sentido eminente. Mas 

o seu significado completo foi revelado por Jesus Cristo. (Ler Catecismo da Igreja 

Católica, 2056) 

 

Que importância têm os Mandamentos na vida cristã? 

Fiel à Escritura e seguindo o exemplo de Jesus, a Tradição da Igreja reconheceu no 

Decálogo uma importância e significado primordiais. 

A partir de Santo Agostinho, os "Dez Mandamentos" têm um lugar preponderante na 

catequese dos futuros batizados e dos fiéis. No século XV, começou o costume de 

exprimir os preceitos do Decálogo em fórmulas rimadas, fáceis de decorar, e positivas, 

que ainda hoje se usam. Os catecismos da Igreja expuseram muitas vezes a moral cristã 

seguindo a ordem dos «Dez Mandamentos». (Catecismo da Igreja Católica, 2065) 

 

Os cristãos devem viver os dez Mandamentos? 

Os dez mandamentos, no seu conteúdo fundamental, enunciam obrigações para todos os 

homens, uma vez que manifestam a conduta digna do homem. Os cristãos, conhecendo-

os sem erro, pelo Magistério da Igreja, devem obedecê-los e vivê-los. A obediência a 

esses preceitos é séria, mas também implica obrigações cuja matéria é, em si mesma, 

leve. (Catecismo da Igreja Católica, 2081) 

Embora às vezes pareça difícil vivê-los, devemos ter em mente que Deus torna possível 

pela Sua graça o que manda. (Catecismo da Igreja Católica, 2082) 

 

Qual é o Mandamento mais importante? 

"Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a 

tua mente." 

Quando Lhe perguntam: «Qual é o maior mandamento que há na Lei?» (Mt 22, 36), Jesus 

responde: «Amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e 

com toda a tua mente: tal é o maior e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a 

este: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos está Ligada 

toda a Lei, bem como os Profetas» (Mt 22, 37-40) (5). O Decálogo deve ser interpretado à 



luz deste duplo e único mandamento da caridade, plenitude da Lei. (Catecismo da Igreja 

Católica, 2055) 

Deus foi o primeiro a amar. O amor do Deus único é lembrado na primeira das «dez 

palavras». Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é 

chamado a dar ao seu Deus. (Catecismo da Igreja Católica, 2083) 

 

O que são os Mandamentos da Igreja? 

Cristo deu poderes à Sua Igreja a fim de estabelecer normas para a salvação da 

humanidade. Ele disse aos Apóstolos: "Quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a 

mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita Aquele que me enviou" (Lc 10,16). E prossegue: 

“Em verdade, tudo o que ligardes sobre a terra, será ligado no céu, e tudo o que 

desligardes sobre a terra, será também desligado no céu.” (Mt 18,18) 

Então, a Igreja legisla com o "poder de Cristo", e quem não a obedece, não obedece a 

Cristo, e consequentemente a Deus Pai. 

De modo que para a salvação do povo de Deus, a Igreja estabeleceu cinco obrigações 

que todo católico tem de cumprir, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica (CIC). 

Este ensina: "Os mandamentos da Igreja situam-se nesta linha de uma vida moral ligada 

à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas 

promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo 

indispensável no espírito de oração e no esforço moral, no crescimento do amor de Deus 

e do próximo." (§2041) 

Note que o Catecismo diz que isso é o "mínimo indispensável" para o crescimento na vida 

espiritual dos fiéis. Podemos e devemos fazer muito mais, pois isso é apenas o mínimo 

obrigado pela Igreja. Ela sabe que, como Mãe, tem filhos de todos os tipos e condições, 

portanto, fixa, sabiamente, apenas o mínimo necessário, deixando que cada um, 

conforme a sua realidade, faça mais. E devemos fazer mais. 

 

Os 10 Mandamentos da Lei de Deus 

1º - Adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. 

2º - Não invocar o Santo Nome de Deus em vão. 

3º - Guardar domingos e festas de guarda. 

4º - Honrar pai e mãe. 

5º - Não matar. 

6º - Guardar castidade nas palavras e nas obras. 

7º - Não furtar 
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8º - Não levantar falsos testemunhos. 

9º - Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. 

10º- Não cobiçar as coisas alheias. 

 

Os 5 mandamentos da Igreja 

1 – Participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de 

ocupações de trabalho 

2 - Confessar-se ao menos uma vez por ano 

3 - Receber o sacramento da Eucaristia ao menos pela Páscoa da ressurreição 

4 - Jejuar e abster-se de carne, conforme manda a Santa Mãe Igreja 

5 - Ajudar a Igreja em suas necessidades. 

 

 

 


