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A Oração do Senhor 

PAI NOSSO que estás nos céu, santificado seja o Vosso Nome.    
     Venha a nós o Vosso Reino. Seja feita Vossa vontade, assim 
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. 
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem 
nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-
nos do mal. AMÉM.  
 

Mateus, 6: 9-13 
 
 

___________________ 
 
 
 

A Regra de Ouro 
 
“O que quereis que vos façam a vós os homens, isso 
mesmo fazei vós a eles” 
 

Lucas, 6: 31 

Os Dez Mandamentos 
 

I. Não terás outros deuses diante de mim. 
II. Não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma do 

que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas 
debaixo da terra.  Não as adotarás, nem lhes darás culto; porque 
eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniqüidade 
dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me 
aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me 
amam e guardam os meus mandamentos. 

III. Não tomarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão, porque o 
Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 

IV. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.  Seis dias 
trabalharás e farás toda a tua obra.  Mas o sétimo dia é o sábado 
do SENHOR, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem 
o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem 
o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para entro; porque, 
em seis dias, fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo o que 
neles há e, ao sétimo dia, descansou, por isso, o SENHOR 
abençoou o dia de sábado e o santificou. 

V. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na 
terra e que o Senhor, teu Deus te dá. 

VI. Não matarás. 
VII. Não adulterarás. 
VIII. Não furtarás. 
IX. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 
X. Não cobiçarás a casa do teu próximo.  Não cobiçarás a mulher do 

teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, sem o seu boi, 
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu 
próximo. 

Êxodo 20:3-17 
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