LIÇÕES PARA CRIANÇAS
OS DEZ MANDAMENTOS

Lição 12 – Os Maiores Mandamentos (1)

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:

“Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua
alma e de toda a tua mente. Esse é o grande e primeiro mandamento.” (Mt 22:37-38).
(Memorizar a porção sublinhada do versículo 37 ou uma parte mais curta, dependendo
da idade das crianças.)

Tema:

Os Dez Mandamentos podem ser distribuídos em 2 grupos de 5. O primeiro grupo de 5
diz respeito a amar e honrar a Deus. Se amarmos a Deus, (1) não teremos outros
deuses, (2) não faremos ídolos, (3) não tomaremos o nome Dele em vão, (4)
guardaremos o dia de descanso e (5) honraremos pai e mãe.

Aplicação Prática: Use essa semana para rever os cinco primeiros mandamentos. Reforce a
aplicação prática para algum dos 5 primeiros mandamentos onde possa haver necessidade entre as
crianças. Certifique-se de verificar com as crianças se elas são ou não capazes de guardar esses
mandamentos.
(Nota aos que servem: Para os níveis avançados, o propósito de fazer esse tipo de pergunta é ajudar as
crianças a perceberem que ninguém é capaz de guardar todos esses mandamentos e que todos nós
precisamos da salvação de Deus. Contudo, para as crianças menores, não precisamos detalhar a
salvação de Deus; diga que só Deus pode nos ajudar a guardar esses mandamentos, e podemos orar
para que Ele nos ajude.)

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

