
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                               Os Dez mandamentos 

1- Amar a Deus sobre todas as coisas. 

2- Não tomar seu santo nome em vão. 

3- Guardar domingos e festas. 

4- Honrar pai e mãe. 

5- Não matar. 

6- Não pecar contra a castidade. 

7- Não roubar. 

8- Não levantar falso testemunho. 

9- Não desejar a mulher do próximo. 

10-  Não cobiçar as coisas alheias. 

 

► Os Dez mandamentos indicam como viver em liberdade e com dignidade, respeitando a Deus 

e uns aos outros. 

1- Observe como, nos dias de hoje, os Dez mandamentos ainda são seguidos pelas pessoas. 

a) Quando você obedece a seus pais, mesmo sem eles por perto, a que mandamento você está 

respeitando? 

 

 

b) Seu amigo encontra uma bola na quadra do prédio, não tem ninguém olhando. Qual a coisa 

certa a fazer? Qual mandamento seu amigo estará obedecendo? 

 

 

c) Quando uma pessoa reconhece que todas as coisas foram feitas por Deus, qual mandamento 

ela está seguindo? 
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2- A sociedade também possui leis e estatutos que determinam nossos limites e nos ajudam a 

viver melhor em grupo. 

Descubra se você conhece essas leis e estatutos, numerando a segunda coluna de acordo com a 

primeira. 

( 1 ) Lei Maria da Penha 

( 2 ) Estatuto do Idoso 

( 3 ) Estatuto da Criança e do adolescente 

( 4 ) Estatuto da Igualdade Racial 

 

(     ) Garante que as pessoas sejam tratadas igualmente, independente se sua cor. 

(     ) Protege as pessoas com mais de 60 anos. 

(     ) Protege a mulher contra a violência doméstica. 

(     ) Garante os direitos das crianças e dos adolescentes. 

 

3- Leia as situações abaixo e pinte de verde as atitudes CORRETAS e de vermelho as atitudes 

ERRADAS. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Viva Jesus em nossos corações! 

Ajudar uma pessoa 

necessitada. 

Não devolver um objeto 

emprestado. 

Ficar alegre com a 

conquista dos amigos. 

Destruir os bens públicos. 

Ser feliz com aquilo que 

tem. 


