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SEXTA CATEQUESE

OS MANDAMENTOS DA LEI DE DEUS
1. Cântico inicial.
2. Oração do Pai Nosso.
3. Leitura bíblica: Mt 19, 16-22.
4. Leitura do Ensino da Igreja:
1. Ao jovem rico que pergunta: "Que hei-de fazer de bom, para alcançar a vida
eterna?", Jesus responde invocando a necessidade de reconhecer que só Deus é bom
e a fonte de todo o bem. Depois declara: "Se queres entrar na vida eterna, cumpre os
Mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás
falso testemunho, honra teu pai e tua mãe", e conclui: "Ama o teu próximo como a ti
mesmo" (Mt 19,16-19).
2.
Portanto, o seguimento de Jesus Cristo exige o cumprimento dos seus
Mandamentos: "Nem todo o que Me diz: ‘Senhor, Senhor’ entrará no Reino do Céu,
mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai" (Mt 7,21). Esses Mandamentos estão
contidos no chamado "Decálogo" — que significa 'dez palavras' —, que resume e
proclama a Lei de Deus. Por isso, o Magistério da Igreja ensina que é necessário o
cumprimento dos Dez Mandamentos para obter a salvação, já que expressam os
deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o seu próximo. Os
mandamentos revelam neste conteúdo obrigações graves; por exemplo, a protecção e
inviolabilidade da vida, o respeito pela mútua e indissolúvel doação conjugal e o dever
da procriação e educação dos filhos…
3. Os mandamentos recebem o seu pleno significado no interior da Nova Aliança;
porque é neste contexto de correspondência à fidelidade de Deus que o agir do
homem ganha sentido. Assim, a existência moral é "resposta" à iniciativa amorosa do
Senhor, expressa na sua Aliança: é o reconhecimento, a homenagem e a cooperação
com o desígnio que Deus tem para a história. Por isso, os mandamentos devem ser
vistos não só como mandatos mas como uma possibilidade gozosa de responder à
vontade de Deus.
4. Os três primeiros enunciam directamente as exigências do amor a Deus; os
restantes, as exigências do amor ao próximo. Ensinam-nos a verdadeira humanidade
do homem, isto é, põem em relevo os deveres essenciais e, portanto, os direitos
fundamentais inerentes à pessoa humana. Ainda que a mente humana por si possa
atingir o conhecimento destes mandamentos, no entanto, dada a sua condição

pecadora, o homem precisa da Revelação de Deus para atingir um conhecimento
completo e seguro da lei natural.
5. A atitude respeitosa e religiosa face à Lei de Deus por parte dos pais faz com que
os filhos percebam, no seu coração, quem é o verdadeiro autor e legislador da lei
natural e dos preceitos divinos. Ajuda muito a formar rectamente a consciência dos
filhos o facto de os pais saberem distinguir, na sua conduta, a diferença entre o que é
mandado pela Lei de Deus e o que fica à livre determinação de cada pessoa, pois nem
tudo está sujeito à lei divina Alem disso, se os pais reconhecem oportunamente as
suas próprias falhas e incumprimentos da Lei de Deus, contribuirão para que os filhos
reconheçam também as suas falhas num clima de sinceridade, sem recorrer à fácil
desculpa ou à culpabilidade doentia.
6. Os pais transmitem aos filhos a adesão aos mandamentos quando desenvolvem e
aplicam as exigências de cada um deles nos casos e situações concretos da vida
familiar ou social e ajudá-los-ão a aplicar às circunstâncias pessoais os conhecimentos
teóricos que possam ter adquirido. Os pais aperfeiçoam assim, de um modo prático, a
catequese institucional e o ensino religioso escolar.
5. Reflexão do orientador.
6. Diálogo:
•

Como descobrir a vontade de Deus em cada mandamento?

•

Qual é o mandamento principal da Lei?

•

Pode amar-se Jesus Cristo sem fazer a sua vontade? Porquê?

7. Compromissos.
8. Oração da Ave Maria e invocação: Rainha da família – Rogai por nós.
9. Oração pela família: Ó Deus, que puseste a plenitude da Lei no amor a Ti e ao próximo,
concede-nos que cumpramos os teus mandamentos, para assim chegar-mos à vida eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo…
10. Cântico final.
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