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• Para a criança fazer essa meditação ela irá precisar totalmente de sua ajuda; 

• Faça uma atividade por dia. Não deixe acumular. Rotina ajuda no aprendizado! 

• Fale sempre que tudo está na Bíblia (Mostre a Bíblia);  

• A criança precisa olhar para a meditação. Aponte para as figuras para que ela acompanhe; 

• Leia a meditação antes para saber se você precisará de algum material; 

• Para você entender o que aprenderam nesse domingo leia: Êxodo 20:1-11 
 

 

Segunda-feira 
 

Fale para a criança: Você já notou as linhas brancas pintadas nas 
ruas? Já notou como existem semáforos nas cidades e que cada cor 
quer dizer algo? Para existir segurança no trânsito, é preciso seguir 
as regras. As regras existem para a nossa proteção.  

Continue: Você sabia que na Bíblia também existem as leis? Deus 
sabe que se cada pessoa fizer o que quiser nessa vida, vai causar 
muitos acidentes. Deus não quer ver seus filhos se machucarem. Por isso, escreveu regras na 
Bíblia, essas regras (ou leis) se chamam mandamentos. 

Diga: Deus escreveu os mandamentos para sabermos o que fazer. Lembra que o povo estava no 
deserto? Sim, eles haviam saído do Egito e agora estavam vivendo em tendas no deserto. E para 
não ter confusão, Deus chamou Moisés para o monte Sinai para lhe falar como o povo deveria 
viver. 

Conclua: Deus se preocupava com o povo. Não queria que tivesse confusão entre o povo. Por 
isso, decidiu escrever os mandamentos. As funções dos mandamentos são 
nos manter protegidos e longe de perigos. 

Fixando a lição/A criança repete: Regras servem para me proteger. 

Atividade: Deus quer que você aprenda sobre obediência. Hoje em dia, 
existem os semáforos, que orientam os motoristas no trânsito. É preciso 
obedecer ao semáforo para evitar acidentes. Pinte o semáforo nas cores 
corretas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

“AME O SEU PRÓXIMO COMO A SI MESMO”. (MATEUS 22:39B) 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado(a) por teus mandamentos. 



Terça-feira 
 

Fale para a criança: Ontem você viu que Deus se importa muito 
com o seu povo e por isso decidiu escrever alguns mandamentos. 
Deus chamou Moisés para cima do monte Sinai para entregar os 
mandamentos. O povo estava ao pé da montanha esperando 
Moisés descer.  

Fale demonstrando com as mãos: Eram muitas pessoas ao redor 
do monte Sinai. O espetáculo era tão grande que Moisés ficou 
apavorado.  

Continue: Quando Deus falou com Moisés o povo ficou apavorado, pois a voz de Deus era como 
trovões. Deus fez questão de que sua voz fosse ouvida para que o povo não seguisse a falsos 
deuses. Falsos deuses são todos aqueles que não são de verdade, que não são o nosso Deus. 

Diga: Deus deu a Moisés os mandamentos e muitas leis. Ele fez isso para proteger o povo. Jesus 
resumiu os dez mandamentos em dois. Eles são os mandamentos mais importantes da Bíblia. O 
primeiro mandamento fala: para amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento fala: 
para amar o próximo como a si mesmo. 

Conclua: A palavra que aparece nesses dois mandamentos, é a palavra “amor”. Você sabia que 
Deus te ama muito? Por isso, ele quer que você viva muito bem. Mas isso só é possível se você 
viver uma vida que agrade a Deus.  

Pergunte: Você quer ser uma criança que obedece a esses dois mandamentos? Amar a Deus e 
ao seu próximo? 

Afirme: O seu próximo são as pessoas que vivem pertinho de você: seus pais, seus irmãos, titio, 
titia, vovô(ó)... O seu próximo também pode ser o seu amigo da escola, do clube etc. Você precisa 
tratar todas as pessoas bem, com amor. 

Atividade: Desenhe quem são as pessoas próximas a você e depois fale para essas pessoas que 
você as ama. Dica: se for alguém que você não pode estar perto agora, peça para a mamãe ou 
para o papai, para você ligar para essa pessoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Quarta-feira 
 

Fale para a criança: Deus mandou o povo amá-lo acima de tudo. Deus sabia que seria 
complicado amá-lo acima de tudo. Ele saiba que também seria difícil amar nosso próximo como a 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a obedecer esses dois mandamentos. 



nós mesmos. Tudo isso, por causa do pecado. Os mandamentos não eram uma lista de regras. Os 
mandamentos mostram quem Deus é.  

Continue: Vamos aprender os mandamentos que Deus entregou para Moisés. Cada mandamento 
mostra uma batalha em nossa vida, uma dificuldade que vamos ter, mas que podemos vencer. O 
primeiro mandamento é “não terás outros deuses além de mim”.  

Pergunte: Você sabia que existe um grande deus na sua vida que não é Deus?  

Afirme apontando para si e para a criança: Quando você quer fazer as coisas do seu jeito e não 
liga para o que Deus diz, você está mostrando que existe outro deus na sua vida: você mesmo. 

Diga: Quando pedimos para Jesus entrar na nossa vida, Ele precisa ser o capitão da nossa vida. O 
que ele mandar, precisamos obedecer. 

Conclua: Deus colocou autoridades na sua vida, para você obedecer: seus pais, professores, 
irmãos mais velhos etc. Quando obedecemos a nossas autoridades, estamos obedecendo a Deus. 

Fixando a lição/A criança repete: Eu mostro que obedeço a Deus quando obedeço a minhas 
autoridades. 

Atividade: Pinte só as gravuras que mostram que as crianças escolheram obedecer a seus pais: 

  

 
 
 

 

Quinta-feira 

Fale para a criança: O segundo mandamento é “não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma 
imagem de qualquer coisa no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra”. Você pode até 
não ter imagem na sua casa, mas Deus sabe que é mais fácil acreditar naquilo que vemos. Você 
precisa se esforçar para acreditar naquilo que não vê. 

Continue: A Bíblia fala que quando acreditamos sem ver, isso se chama fé. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança obediente. 



Diga: O terceiro mandamento é “não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus”. Isso que 
dizer que você terá dificuldade de falar de maneira respeitosa o nome de Deus. O nome do Senhor 
não deve ser falado de forma vazia, sem valor ou na brincadeira. 

Fale olhando para a criança: Deus se importa com o que sai da nossa boca, por isso ele deixou 
esse mandamento.  

Fixando a lição/A criança repete: Preciso cuidar do que eu falo. 

Atividade: Marque um X nos rostinhos que estão falando o nome de Deus do jeito errado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Sexta-feira 
 

Fale para a criança: O quarto mandamento é “Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo”. 
Deus quer que você dedique uma parte do seu tempo para ele. Os cristãos do Novo Testamento 
separaram o domingo para Deus e nós seguimos o seu exemplo. Mas Deus quer mais do que só o 
domingo. 

Diga: Deus quer que você separe um tempo do seu dia, para estar com ele: orando, meditando e 
lendo a sua Palavra.  

Pergunte: Imagine se você ficasse o dia inteiro sem comer, sem tomar café, sem almoçar, sem 
jantar... Você ficaria saudável?  

Afirme com um sorriso: Não né? É exatamente assim com a nossa vida espiritual. Você precisa 
alimentar o Espírito Santo que mora em você. Você faz isso quando ora, faz seu momento com 
Deus e lê a Bíblia. 

Continue: Deus ama quando você fala com Ele. Ele conhece o seu coração, mas ele quer escutar 
a sua voz. Existe uma coisa que nos impede de dar mais tempo para Deus, sabe o que é? É querer 
ser dono do seu tempo, mas Deus quer seu tempo para ele.  

Conclua: Nosso tempo é presente de Deus para nós. Devemos aproveitar cada segundo da nossa 
vida para agradá-lo.  

Fixando a lição/A criança repete: O meu tempo é presente de Deus. Vou separar um tempo do 
meu dia para falar com Deus. 

Atividade: Pinte as figuras que mostram as crianças tirando um tempo para Deus. 

 
 
 
 
 
 
 

Oração - Leia e a criança repete: Senhor, me ajude a ter cuidado para não falar teu nome em 
vão. 

Oh! Meu Senhor! Jesus Cristo! Deus é bom o tempo 
todo! 

Meu Deus do céu! 
Não acredito! 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero sempre dar o meu tempo para ti. 


