
aqui está a folha da gincana
sobre os dez mandamentos.
vocês podem fazer juntos.

bem legal esta gincana!
são duas perguntas sobre

os dez mandamentos.

10 MANDAMENTOS 10 MANDAMENTOS 
Atividades Especiais



respeito

igreja

valor da
pessoa

sociedade

pessoa

deus

1) amar a deus sobre todas as coisas

2) não tomar seu santo nome em vão

3) guardar domingos e festas de guarda

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

Responda as perguntas
e faça a cruzada.

1. Qual mandamento refere-se
à Igreja?    

2. Qual mandamento refere-se
à família?    

3. Sobre o que se referem os
4 últimos mandamentos?  

1

2

3

OS DEZ MANDAMENTOS

PODEM SER DIVIDIDOS

EM GRUPOS.

ASSIM FICARÁ MAIS

FÁCIL DE

APRENDER!

gostei do primeiro
exercício de
catequese.

veja! aqui tem uma
explicação antes do
segundo exercício.



esta tarefa dos
encontros da catequese

são muito legais.

aprendo
brincando.

vamos ver quem
acerta a pergunta sobre os

10 mandamentos. seguindo os 10 mandamentos,
os cristãos irão:

a)  viver em guerra.

b)  viver em um mundo com
    justiça, amor e paz.

c)  ser tristes e chatos.

que fácil!
letra
“b”.

o próximo exercício é
de prestar atenção.



1- amar a deus sobre
   todas as coisas.

2- não tomar seu santo
    nome em vão.

3- guardar domingos e
    festas de guarda.

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.

a) participar da missa pelo
    menos uma vez por semana. 

b) dar valor para a família e respeito
    pelos que moram com você.

c) valorizar o próprio corpo
    e o do outro.

d) respeitar as pessoas e os
    casamentos como sagrados.

e) não dar valor a coisas além do enorme
    valor que deus tem para quem o ama.

f) nunca mentir, defender a
    verdade sempre.

g) respeitar e conservar o que
    pertence a outra pessoa.

h) a vida deus deu e só
    ele pode tirar.

i) nunca jurar usando o
   nome de deus.

j) nunca pegar o que
    é do outro.

resposta: 1e; 2i; 3a; 4b; 5h; 6c; 7j; 8f; 9d; 10g

entre no site e
aprenda mais sobre os

10 mandamentos!

Esse é um conteúdo da Revista Devotos Mirins. 
Você conhece o projeto Devotos Mirins do Santuário Nacional? 
Acesse o site devotosmirins.com e tenha acesso a muitos outros conteúdos.
Caso queira receber a Revista em casa, ligue 0300 2 10 12 10
e faça o cadastro de uma criança.


