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Pequeno catecismo para crianças. 
 

 

Parte 3 

Perguntas sobre os dez mandamentos 

 

Q.64. Quantos mandamentos Deus deu nas tábuas da lei? 

R. Dez mandamentos 

Q.65. Como os dez mandamentos são chamados? 

R. A lei de Deus. 

Q.66. Para que servem os dez mandamentos para nós? 

R. Eles nos ensinam o caráter de Deus e nos mostram nossa 

necessidade de um salvador. 

Q.67. O que os quatro primeiros mandamentos ensinam? 

R. Nosso dever para com Deus. 

Q.68. O que os últimos seis mandamentos ensinam? 

R. Nosso dever para com nossos semelhantes. 

Q.69. Qual é o resumo dos dez mandamentos? 

R. Amar a Deus com todo meu coração e meu próximo como 

a mim mesmo. 

Q.70. Quem é seu próximo? 

R. Todos os meus semelhantes são meus próximos. 

Q.71. Deus ama aqueles que o amam e o obedecem? 

R. Sim. “Demonstro amor pelos que me amam e guardam 

meus mandamentos” 

Q.72. Deus está satisfeito com aqueles que não o amam 

e não lhe obedecem? 

R. Não. Ele mostra sua ira contra os perversos. 

Q.73. Qual é o primeiro mandamento? 

R. O primeiro mandamento é: "Não tenha outros deuses além 

de mim". 

Q.74. O que o primeiro mandamento nos ensina? 

R. Para adorar somente a Deus. 

Q.75. Qual é o segundo mandamento? 

R. O segundo mandamento é: “Não faça para si espécie 

alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na 

terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, 

pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso". 

Q.76. O que o segundo mandamento nos ensina? 

R. Adorar a Deus da maneira correta e evitar a idolatria. 

Q.77. Qual é o terceiro mandamento? 

R. O terceiro mandamento é: “Não use o nome do Senhor, 

seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune 

quem usar o nome dele de forma indevida. 

Q.78. O que o terceiro mandamento nos ensina? 

R. Reverenciar o nome, palavra e obras de Deus. 

Q.79. Qual é o quarto mandamento? 

R. O quarto mandamento é: “Lembre-se de guardar o 

sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem seis dias na 

semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia é 

o sábado do Senhor, seu Deus.  

Q.80. O que o quarto mandamento nos ensina? 

R. A orientação divina de descansar e separar tempo para 

adoração. 

 

Q.81. Que dia da semana nós separamos para adorar? 

R. O primeiro dia da semana, chamado o dia do Senhor. 

Q.82. Por que é chamado o dia do Senhor? 

R. Porque naquele dia Cristo ressuscitou dos mortos. 

Q.83. Como deve ser a nossa adoração? 

R. Em oração e louvor, em ouvir e ler a Palavra de Deus e em 

fazendo bem aos nossos semelhantes. 

Q.84 Qual é o quinto mandamento? 

R. O quinto mandamento é: “Honre seu pai e sua mãe. Assim 

você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, 

lhe dá. 

Q.85. O que o quinto mandamento nos ensina? 

R. Honrar e obedecer aos nossos pais. 

Q.86. Qual é o sexto mandamento? 

A. O sexto mandamento é: Não mate. 

Q.87. O que o sexto mandamento nos ensina? 

R. Evitar o ódio. 

Q.88. Qual é o sétimo mandamento? 

R. O sétimo mandamento é: Não cometa adultério. 

Q.89. O que o sétimo mandamento nos ensina? 

R. Ser puro de pensamentos, linguagem e conduta. 

Q.90. Qual é o oitavo mandamento? 

R. O oitavo mandamento é: Não roube. 

Q.91. O que o oitavo mandamento nos ensina? 

R. Ser honesto e não pegar as coisas dos outros. 

Q.92. Qual é o nono mandamento? 

R. O nono mandamento é: “Não dê falso testemunho contra 

o seu próximo. 

Q.93. O que o nono mandamento nos ensina? 

R. Dizer a verdade e não falar mal dos outros. 

Q.94. Qual é o décimo mandamento? 

R. O décimo mandamento é: “Não cobice a casa do seu 

próximo. Não cobice a mulher dele, nem seus servos ou 

servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa 

que lhe pertença”. 

Q.95. O que o décimo mandamento nos ensina? 

R. Estar contente com o que temos. 

Q.96. Pode algum homem guardar estes dez 

mandamentos perfeitamente? 

R. Nenhum homem, desde a queda de Adão, já cumpriu ou 

pode cumprir os dez mandamentos perfeitamente. 

Q.98 Podemos cumprir apenas uma parte da lei? 

R. Não. A lei exige obediência a todos os seus mandamentos. 

Q.99. O que acontece quando quebramos apenas um 

mandamento da lei. 

R. Nos tornamos culpados de todos. 

Q.100. Quem foi o único a cumprir toda a lei? 

R. Jesus cumpriu toda a lei em nosso lugar. E é pela obra de 

Cristo na cruz que o homem é salvo. 

___________________ 

Nota: 

Esse pequeno catecismo somente será uma ajuda se pais e 

mães forem um exemplo de piedade e devoção para seus 

filhos. Do contrário pode fazer mais mal do que bem. 

Deuteronômio 6:1-9 

Provérbios 22:6 

1Timóteo 4:15-16 

2Timóteo 2:2 


