LIÇÕES PARA CRIANÇAS
OS DEZ MANDAMENTOS

Introdução

Nota: As aplicações práticas providas nesta lição são oferecidas como sugestões para ajudar os irmãos e irmãs na
sua preparação. Elas não se destinam a direcionar ou limitar as maneiras em que o tema da lição pode ser aplicado.
Os que servem são encorajados a orar e contatar o Senhor para receber Seu encargo e orientação ao ensinar e
aplicar a lição. Muitas aplicações proveitosas também podem resultar da comunhão com outros e de perguntas às
próprias crianças.

Versículo: “… ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. (Sl 119:73b)
Tema:

Deus deu aos israelitas algumas leis ou “mandamentos” para guardá-los e fazê-los
conhecer como Deus é.

Ref. Bíblica:

Êxodo capítulos 19-20.

História Bíblica: A Bíblia nos conta a respeito dos filhos de Israel, um grupo especial de pessoas que
Deus escolheu para ser Seu tesouro pessoal. Ele usou um homem chamado Moisés para tirar os
israelitas da terra do Egito, onde haviam sofrido muito como escravos, para estabelecer seu
acampamento aos pés do Monte Sinai.
Moisés subiu ao Monte Sinai e Deus falou com ele. Na terceira manhã após Moisés ter falado com Deus,
quando todos estavam prontos e vestidos com roupas limpas, repentinamente houve relâmpagos e
trovões. Uma nuvem espessa desceu sobre a montanha. Então houve um forte som de trombeta. Todo o
povo no acampamento tremeu! Quando a trombeta soou, Moisés levou o povo para fora do
acampamento para se encontrar com Deus, e eles permaneceram ao pé da montanha. A montanha
estava fumegando porque o Senhor desceu sobre ela em fogo! E a montanha tremia! E a trombeta tocava
cada vez mais alto!
Então Moisés subiu à montanha para ouvir Deus novamente. E Deus falou todas essas palavras a Moisés,
dizendo: “Eu sou o SENHOR, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.” Então Ele
declarou Suas leis ao povo. Essas primeiras leis ou instruções são chamadas os Dez Mandamentos, e
aprenderemos mais sobre elas durante as próximas semanas. Essas instruções diziam aos israelitas o
que é importante para Deus, que tipo de pessoa Ele é, e que tipo de pessoa Ele quer que eles sejam
(como Ele). Deus deu a lei ao Seu povo para protegê-los e guardá-los.
Aplicação Prática: Deus deu aos israelitas algumas instruções sobre como viver. Deus deu essas regras
a eles para protegê-los porque Ele os amava mais do que a todas as nações do mundo. Nossos pais
também, nos dão regras para nos proteger. Quais são algumas regras que seus pais lhes deram?
(Exemplos: olhe para os dois lados antes de atravessar a rua, não bata em seu irmão ou irmã). Nossos
pais nos dão regras que nos dizem o que é importante para eles e o que esperam de nós. Eles nos dão
regras porque nos amam e sabem o que é melhor para nós.

Lições traduzidas de material da igreja em Nova Iorque. Uso permitido.

