
 

ENCONTRO 23 

OS DEZ MANDAMENTOS 

PREPARAR 

• Papelão, tesoura, cola, materiais diversos para fazer as Tábuas da Lei. 

 

1. SINAL DA CRUZ  

2.  ORAÇÃO PARA TODOS OS DIAS 

 

Nada te perturbe, Nada te espante, 

Tudo passa, Deus não muda, 

A paciência tudo alcança; 

Quem a Deus tem, Nada lhe falta: Só Deus basta.  

Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. 

A Jesus Cristo segue, com grande entrega, E, venha o que vier, nada te 

espante. 

3. LEITURA  (ÊXODO 20,1-17) 
 

4. MEDITAÇAO- Ler na página 76, o parágrafo: A LEI DE DEUS  

5. RESPONDER  (a partir da leitura do texto bíblico, e a leitura na página 

76) 

 



a) De quem Moisés recebeu a Lei dos Dez Mandamentos? 

b) Qual é o primeiro mandamento citado no texto? 

c) O que diz sobre o nome de Deus? 

d) O que diz o texto sobre o descanso semanal? 

e) O que o texto fala sobre os pais? 

f) Qual a ordem de não matar? 

g)  que diz sobre o adultério? 

h) O que diz sobre roubar? 

i) O que diz sobre mentir? 

j) O que diz sobre a cobiça? 

(enviar as repostas para os catequistas) 

6. ATIVIDADE 

Com os materiais e a ajuda família, reproduzir as tábuas da lei usando a 

criatividade para que se pareça com aquela que Moisés recebeu. Colocar na 

primeira os três primeiros mandamentos que se referem a Deus e na segunda 

escrever os outros sete mandamentos que orientam a nossa convivência de 

irmãos. 

7. VIVER O BATISMO É ANDAR NA LUZ DE CRISTO 

A Lei de Deus é sua Palavra que nos ilumina. No Batismo, somos 

chamados a andar na luz de Deus e não na escuridão do pecado. No Batismo, 

nosso pais e padrinhos receberam uma vela acesa. A vela é o símbolo da fé na 

Palavra, da luz que ilumina a vida de quem segue os mandamentos de Deus. A 

entrega da vela é o símbolo da passagem das trevas para a luz. Em Cristo, os 

batizados são “a luz do mundo” (Mt 5, 14).  

8. ORAÇÃO FINAL- página 77 

9. CONTEMPLAÇÃO 

• O que aprendi de novo nesse encontro? 

• Como vamos viver o que este encontro nos propõe?  

10. Para ouvir e cantar a música acesse: http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer, 

encontro 23 

http://bit.ly/cic-eucaristia1-deezer

