MEDITAÇÃO – Kids 1
SEMANA 31 – OS DEZ MANDAMENTOS – Parte 2: Amar o próximo
Nome:________________________________________________ Turma: ( ) 1A ( ) 1B ( ) 1C
Professor / Contato: ___________________ /__________________ Sessão: ( ) 1ª ( ) 2ª ( ) 3ª
Versículos para Decorar
(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI)
1 – Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. (João 14:15)
2 – Ele nos deu este mandamento: Quem ama a Deus, ame também seu irmão. (1 João 4:21)
SEGUNDA-FEIRA
1. Nos 10 mandamentos encontramos 10 formas de mostrar o nosso amor a Deus. Esses
mandamentos são resumidos em dois no Novo Testamento. Vemos isso em Mateus 22:37-40.
Reescreva os mandamentos abaixo retirando as letras W, X e Y:
Mandamentos de 1 a 4
XAYMWAXRWAYDXEWUYSWSYOXBWRYEXTWOYDXAYSWAYSXCYOIWSYAXS

Mandamentos de 5 a 10
WAYMXAYRWOXSYEWUXPYROWXXIYMWOY
2. O quinto mandamento é “honra teu pai e tua mãe”. O pai e a mãe são as primeiras autoridades
que Deus colocou na sua vida. Você deve obedecê-los e respeitá-los. Pinte as pessoas que fazem
parte da sua família incluindo você.

3. Mesmo depois de adulto você terá autoridades na sua vida. Sim! O seu chefe será a sua
autoridade. O chefe do chefe será Deus. Não importa a sua posição, sempre existirá uma
autoridade na sua vida. Marque X nas figuras que representam algumas autoridades na sua vida.

Seus professores

Seu irmão mais novo

Seus avós

Sua batalha será obedecer as autoridades.
Falando com Deus: Deus, eu quero sempre obedecer as minhas autoridades.

TERÇA-FEIRA
1. O sexto mandamento é “não matarás”. Isso quer dizer que você deve controlar os seus
impulsos. Você pode nunca ter matado ninguém, mas esse mandamento diz que você não deve
ficar com mágoa das pessoas e nem xingar. Decifre o enigma e complete a frase. Depois leia em
voz alta.
►=A

▐=C

♪=L

$=E

▲= T

█=N

☼=O

↔=R

♫=U

Deus quer que eu tenha:
____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
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) Eu li.

Sua batalha será controlar a raiva e a mágoa.
2. O sétimo mandamento é “não adulterarás”. Isso quer dizer que você terá dificuldade de se
manter puro sexualmente. Sabe aquele sinal de trânsito que demora muito para abrir? Mesmo que
demore, nós esperamos porque sabemos que se avançarmos, poderemos sofrer um acidente.
Deus também colocou um sinal no sexo para nos proteger. Pinte somente a forma CORRETA de
cada figura e descubra como Deus quer que seja feito o sexo.
Figura 1

Figura 2

Figura 3
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3. Quando Deus nos diz NÃO, ele está querendo nos proteger. Vamos revisar os mandamentos 6 e
7. Ligue os mandamentos conforme os significados.
Manter a pureza sexual.
Controlar minha mente
para esperar o tempo certo.

Não matarás

Não adulterarás
Controlar a raiva e a
mágoa

Falando com Deus: Deus, eu quero ser controlado por ti.
QUARTA-FEIRA
1. Deus também deu o oitavo mandamento. Coloque as letras na ordem correta e vamos descobrir
o que Deus nos ensina neste mandamento. Dica: Leia Êxodo 20:13.
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Resposta:______________________________________________________________________

2. Furtar é pegar algo de uma pessoa sem ela saber. Não adianta você dizer que ninguém está
olhando. Isso é mentira! Deus vê tudo! Talvez você não queira roubar algo material, mas sim o
esforço de alguém. Isso acontece quando você não estudou e quer colar do colega! Identifique as
figuras com o rosto feliz () quando a criança faz o que é certo ou triste () quando a criança faz
o errado.

Sua batalha será manter a integridade.
3. O nono mandamento é “Não darás falso testemunho contra teu próximo”. Quando fizer algo
errado você vai querer acusar o outro e não falar a verdade. Para aprender mais sobre esse
mandamento, marque um X para CERTO ou ERRADO conforme a afirmativa.
AFIRMAÇÃO

CERTO ERRADO

Mentira é dar a informação errada ou falar meia verdade.
Eu fico parecido com o Deus quando minto.
As consequências de falar a verdade são muito menos pesadas do que as
consequências da mentira.
Preciso mentir várias vezes para ser mentiroso.
Sua batalha será falar a verdade!
Falando com Deus: Deus, me ajuda a sempre falar a verdade.
QUINTA-FEIRA
1. O décimo mandamento é “não cobiçarás”. Cobiçar é querer o que os outros têm. É você querer
mais do que você precisa. Pinte as imagens que demonstram cobiça.

2. Quando você fica feliz com o que tem e se alegra com as conquistas do seu próximo, você
agrada a Deus. Você tem alegria com aquilo que Deus já deu a você? Pinte os balões que tem
coisas que Deus te deu e que você agradece a ele. Escreva outras coisas que você é agradecido a
Deus no balão em branco.

A nossa felicidade não depende do que temos ou não, pois somente Jesus pode dar
felicidade verdadeira!
3. A cobiça nos faz confundir a necessidade (aquilo que precisamos) com vontade (aquilo que
queremos e que é mais do que precisamos). Deus sabia da nossa falta de contentamento. Por isso
falou para não cobiçarmos. Ao dar essa ordem, Deus quer saber duas coisas. Coloque as frases
na frente do espelho e descubra as respostas.
Deus quer saber se...

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Falando com Deus: Senhor, me ensina a amar meu próximo e não cobiçar o que é dos outros.
SEXTA-FEIRA
1. Use as palavras no quadro para descobrir por que Deus deu mandamentos e leis.
precisamos

enxergar
a) Ser como um raio-X da alma.
b) Nos fazer

Mostrar

________________ a nossa condição triste.

______________ o que temos de ruim em nosso coração.

c) Deus nos mostra que Ele
d) Mostrar que

é

_________________ aquele que ampara, protege, defende.

_________________ de Jesus.

2. Pinte os mandamentos que você
tem mais dificuldade de obedecer.

3. Moisés transmitiu todas as palavras e
ordenanças do Senhor, e o povo disse: “Faremos
tudo!”. Moisés escreveu o Livro da Aliança e leu
para o povo. Eles mais uma vez disseram:
“Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou”.
Complete a cena e depois pinte.

