
Exôdo 20, 1-17 Deuteronômio 5, 6-21

1 1 E Deus falou todas estas palavras:

2
2 "Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da 

escravidão.

6 " 'Eu sou o Senhor,o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da 

escravidão.

3 3 "Não terás outros deuses além de mim. 7 " 'Não terás outros deuses além de mim.

4
4 "Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa 

no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra.

8 " 'Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer 

coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra.

5

5 Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o 

Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos 

pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me 

desprezam,

9 Não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto, porque eu, o 

Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo 

pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me 

desprezam,

6
6 mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e 

obedecem aos meus mandamentos.

10 mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e 

obedecem aos meus mandamentos.

7
7 "Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor 

não deixará impune quem tomar o seu nome em vão.

11 " 'Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o 

Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão.

8 8 "Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo.
12 " 'Guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o 

Senhor, o teu Deus, te ordenou.

9 9 Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, 13 Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos,

10

10 mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. 

Nesse dia não farás trabalho algum,                                                                                                                 

*  nem tu, nem teus filhos ou filhas,                                                                                                                 

*nem teus servos ou servas,                                                                                                        

* nem teus animais,                                                                                                                             

.                                                                                                                          

*nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades.

14 mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse 

dia não farás trabalho algum,                                                                                                                    

*nem tu nem teu filho ou filha,                                                                                                               

*nem o teu servo ou serva,                                                                                

* nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais,                                                                                                                                

*nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade;                                                                                                            

para que o teu servo e a tua serva descansem como tu.

11
11 Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que 

neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor 

abençoou o sétimo dia e o santificou.

12
15 Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu 

Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o 

Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado.

13
12 "Honra teu pai e tua mãe,                                                                                                               

.                                                                                                                 

a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.

16 " 'Honra teu pai e tua mãe,                                                                                                                 

como te ordenou o Senhor, o teu Deus,                                                                                            

para que tenhas longa vida  e tudo te vá bem na terra que o Senhor, o 

teu Deus, te dá.

14 13 "Não matarás. 17 " 'Não matarás.

15 14 "Não adulterarás. 18 " 'Não adulterarás.

16 15 "Não furtarás. 19 " 'Não furtarás.

17 16 "Não darás falso testemunho contra o teu próximo. 20 " 'Não darás falso testemunho contra o teu próximo.

18
17 "Não cobiçarás a casa do teu próximo.                                                                                                     

Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, 

nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença".

21 " 'Não cobiçarás a mulher do teu próximo.                                                                                                                         

Não desejarás a casa do teu próximo, nem sua propriedade, nem seu 

servo ou serva, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe 

pertença'.

19

20

21

22
Rom 13,9 Pois estes mandamentos: "Não adulterarás", "Não matarás", "Não furtarás", "Não cobiçarás" e qualquer outro 
mandamento, todos se resumem neste preceito: "Ame o seu próximo como a si mesmo".

Mc 10, 19 Você conhece os mandamentos:                                                                                                                                                                                       

'Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe'".

Os 4,1 Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra:                                                                                                                                                                   

"A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus.                                                                                                                                                               

2 Só se veem maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério; ultrapassam todos os limites! E o derramamento 

de sangue é constante.

Jr 7,8 Mas vejam! Vocês confiam em palavras enganosas e inúteis.                                                                                                                                    

9 "Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês 

não conheceram,                                                                                                                                                                                                                 

10 e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer: 'Estamos seguros!', seguros para continuar com todas 

essas práticas repugnantes? 

OS DEZ MANDAMENTOS

OUTRAS REFERÊNCIAS


