
Mandamentos codificados  (DICA: alfabeto invertido)

  

ZNZI  Z  WVFH  HLYIV  GLWZH  ZH  XLRHZH  V  ZL  

KILCRNL XLNL  Z  GR  NVHNL 

MZL  KILMFMXRZI  L  MLNV  WV  WVFH  VN  EZL 

HZMGRURXZI  LH  WLNRMTLH  V  UVHGZH  WV  TFZIWZ 

SLMIZI  KZR  V  NZV 

MZL  NZGZI 

MZL  XLNVGVI  ZWFOGVIRL 

MZL  ILFYZI 

MZL  OVEZMGZI  UZOHLH  GVHGVNFMSLH 

MZL  WVHVQZI  Z  NFOSVI  WL  KILCRNL / MZL  XLYRXZI  

ZH XLRHZH  WLH  LFGILH 



Explicação dos mandamentos 

1º Mandamento: Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo 

Só amando a Deus verdadeiramente poderás amar a tua família e os teus amigos com 

todo o teu coração. O cuidado que tens por ti deves ter também pelos que te rodeiam. 

2º Mandamento: Não pronunciar o nome de Deus em vão 

Antes de dizer o nome de Deus, deves pensar com consciência se o vais invocar apenas 

em situações banais do dia-a-dia, ou se o vais invocar para que ele seja a tua força. 

Lembra-te que adoramos a Deus, amamos as pessoas e gostamos das coisas. 

3º Mandamento: Santificar os Domingos e festas de guarda 

Celebra o amor de Deus, partilhando a tua fé em família e com a comunidade. 

4º Mandamento: Honrar pai e mãe 

Ama e respeita os teus pais, avós e as pessoas mais velhas importantes na tua vida 

(professores, catequistas, chefes…). 

5º Mandamento: Não matar 

Não magoes os que te rodeiam com acções ou palavras que os rebaixe, fazendo com 

que se sintam discriminados. 

6º Mandamento: Não cometer adultério 

Respeita o teu namorado/a. Sê puro nos teus pensamentos, palavras e acções. 

7º Mandamento: Não roubar 

Não copies o trabalho dos outros sem a sua autorização, quer seja na escola, quer seja 

pelas músicas/filmes de que fazes download na internet. 

8º Mandamento: Não levantar falsos testemunhos 

Sê honesto! Assume os teus erros e não tentes arranjar desculpas, acusando os 

outros das tuas falhas. 

9º/10º Mandamentos: Não desejar a mulher do próximo / Não cobiçar as coisas dos 

outros 

Agradece a Deus o que tens e não penses sempre que aquilo que os outros têm é melhor. 

Por vezes a felicidade reside nas coisas mais simples. 

 


