LIÇÕES PARA CRIANÇAS
OS DEZ MANDAMENTOS

Lição 3 – Valorizar o Nome do Senhor

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: “Não tomarás o nome do SENHOR, teu Deus, em vão…” (Êx 20:7a).
Tema:

O terceiro mandamento é que o homem não deve usar o nome do Senhor em vão. É uma
bênção e um privilégio conhecermos Deus e conhecermos o Seu nome.

Aplicações Práticas:
(1) Escolha, aleatoriamente, uma criança na sala e pergunte às outras “Quem é esta?” Depois que as
crianças tiverem respondido com o nome da criança, enfatize que, se você quiser conhecer uma
pessoa, precisa saber o nome dela. Nosso Deus quer que conheçamos quem Ele é, por isso nos disse
o Seu nome.
(2) Diga o nome de alguém na sala, mas então ignore e faça de conta que não tem interesse quando
aquela pessoa responder a você. Enfatize como isso é usar o nome de alguém em vão. Um nome
denota uma pessoa. Quando falamos o nome de uma pessoa, isso implica que queremos aquela
pessoa. Você gostaria se uma pessoa dissesse o seu nome sem respeito algum ou se usasse o seu
nome de modo ofensivo, culpando-o todas as vezes que algo desse errado? Hoje em dia muitas
pessoas usam o nome de Deus (SENHOR ou Jesus) de modo vão. Mas devemos ser pessoas que dizem
o nome de Deus com amor e respeito.

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

