
“SE VOCÊS ME AMAM, OBEDECERÃO AOS MEUS MANDAMENTOS”. (JOÃO 14:15) 

 

MOMENTO COM DEUS – NOVA KIDS 1 
 

 

SEMANA 31: OS 10 MANDAMENTOS – PARTE 02: AMAR O PRÓXIMO 
 

Nome: _________________________________________________________DATA: 31/05/2020 

 

Versículo para decorar: 

(Estamos usando a Bíblia na Nova Versão Internacional – NVI) 
 

 

 

 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 20:12-17 
 

 

SEGUNDA-FEIRA: 

Fale para a criança: Nos 10 mandamentos encontramos 10 formas de mostrar o nosso amor a Deus. 
Esses mandamentos são resumidos em dois no Novo Testamento. Esses dois são: amar a Deus 
acima de todas as coisas, e o segundo é amar o próximo como a nós mesmos. 

Pergunte: Quem é o seu próximo?  

Afirme sorrindo: Nosso próximo é aquele que está pertinho, ou talvez longe. São todas as pessoas. 
Deus quer que amemos as pessoas, até mesmo as mais difíceis.  

Continue: Mas voltando à história que você ouviu domingo, Deus deu alguns mandamentos para 
Moisés. Esses mandamentos eram para ajudar o povo a saber como agir em diferentes situações. 
Você lembra que aprendemos que os mandamentos existem para a nossa proteção? Isso mesmo.  

O responsável lê apontando para as figuras: Você lembra quais foram os 4 primeiros 
mandamentos que foram aprendidos semana passada? Vamos ver: 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
Diga: Agora que relembramos os quatro primeiros mandamentos, vamos ver o 5° 
mandamento. 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.  

Conclua: Deus colocou seus pais como autoridade em sua vida e você tem que 
obedecê-los. Mas até seus pais tem autoridades. Todo mundo tem alguma 
autoridade  

Fixando a lição/A criança repete: Preciso obedecer minhas autoridades, porque foram dadas por 
Deus. 

 



Atividade:  Faça o que se pede:  
1° Desenhe e pinte bem colorido a sua família; 
2° Circule quem são suas autoridades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TERÇA-FEIRA 

Fale para a criança: O 6° mandamento é “não matarás”. Isso quer dizer que 
você deve controlar os seus impulsos. Deus quer que você tenha 
autocontrole. Você diz: “Ah, eu estou bem, tenho 7 anos e não matei 
ninguém”. Em Mateus 5:21-22, Jesus cita este mandamento e inclui também 
ira e xingamento.  

Continue: Ser controlado é tão importante que não adianta você estar com 
raiva de alguém e fingir estar tudo bem. Deus quer que você vá lá e conserte a situação. Você precisa 
respeitar as pessoas e assim você estará obedecendo a Deus. 

Explique (mostre uma aliança enquanto fala): O 7° mandamento diz “não adulterarás”. Deus fez 
o casamento para durar para sempre, é uma aliança do casal com Deus. O marido e 
a esposa devem namorar somente um ao outro. O adultério é quando algum desses 
dois quebra essa aliança e namora outra pessoa. Deus se entristece quando isso 
acontece. 

Diga: Quando Deus nos diz NÃO, ele está querendo nos proteger de sofrimentos e 
de dificuldades que o pecado traz. 

Fale sorrindo: Deus nos protege por amor. Porque Ele deseja que nós sejamos felizes. A obediência 
aos seus mandamentos traz felicidade e segurança. 

Conclua: Esses dois mandamentos que 
aprendemos hoje falam sobre controlar as 
nossas atitudes. Não podemos controlar o que 
as pessoas fazem com a gente, mas podemos 
controlar a maneira como reagimos às ofensas 
que recebemos. 

Fixando a lição/A criança repete: Preciso 
aprender a controlar minhas reações. 

Atividade: Use sua criatividade e enfeite a 
aliança ao lado, para sempre se lembrar do 7° 
mandamento. Dicas: papel colorido, glitter, 
lantejoula, giz de cera etc.  

 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajude a honrar meu pai e minha mãe. 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança controlada. Me ajuda a reagir 
com sabedoria. Em nome de Jesus, amém. 
 



QUARTA-FEIRA 

Fale para a criança: Como somos pecadores, tentamos buscar atalhos, ou 
seja, caminhos mais fáceis. No 8° mandamento, Deus diz “não furtarás!” 

Continue: Furtar é pegar algo de uma pessoa sem ela saber. Não adianta 
você dizer que ninguém está olhando. Isso é mentira! Deus vê tudo! Você tem 
que ser íntegro. Lembra o que é ser íntegro? Íntegro é fazer o que é correto 
em todos os lugares, independente de quem estiver olhando. Talvez você não 
queira roubar algo material, mas sim o esforço de alguém. Um exemplo é 
quando você não estudou e quer colar do colega! 

Diga: O 9° mandamento é “Não darás falso testemunho contra teu 
próximo”. Falso testemunho é quando falamos uma mentira sobre o nosso 
próximo. A mentira parece ser um caminho fácil, mas trará muitos problemas. 
Quando mentimos ficamos mais parecidos com o pai da mentira: Satanás. 

Afirme: Não existe meia verdade, mentirinha ou uma mentira grande... Tudo é 
mentira e não agrada a Deus. 

Pergunte e dê um tempo para a criança responder: Você sabe quem é o pai da mentira? Isso 
mesmo, o diabo.  

Conclua: Deus odeia a mentira e quando mentimos, ficamos mais parecidos com ele. Por isso, Deus 
odeia a mentira. 

Fixando a lição/A criança repete: Basta uma vez para ser mentiroso(a). Preciso me esforçar para 
falar a verdade. 

Atividade: Identifique as figuras com o rosto feliz() quando a criança faz o que é certo ou triste() 

quando a criança faz o errado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

QUINTA-FEIRA 

Fale para a criança: O 10° mandamento fala sobre algo muito comum 
em nossas vidas, ele fala assim: “não cobiçarás”. Cobiçar é querer o 
que os outros têm. É você querer mais do que você precisa. 

Continue: 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?  

Afirme: A nossa felicidade não depende do que temos ou não, pois só 
Jesus pode nos dar felicidade verdadeira! 

Diga: Deus já sabia que nós não iriamos nos contentar (ficar satisfeitos) com o que temos, por isso 
que ele deu esse mandamento. Quando não ficamos satisfeitos com o que temos, é o mesmo de 
estarmos falando para Deus: “o Senhor errou comigo”. 

Pergunte e dê tempo para a criança responder: Mas você acha que Deus erra? Não! Deus nunca 
errou e nunca vai errar. Ele te deu exatamente o que você precisa para viver. 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, eu quero ser uma criança que fala a verdade e que não 
furta. Em nome de Jesus, amém. 
 



Conclua: Quando você fica olhando o que os outros têm, desejando ter o que eles têm, você para de 
ser agradecido(a). Deus quer que você tenha um coração grato. Que saiba reconhecer o que Ele te 
deu.   

Fixando a lição/A criança repete: Preciso ser grato pelo que tenho. Não vou ficar cobiçando o que 
os outros têm. 

Atividade: Pinte os balões que tem coisas que Deus te deu e que você agradece a ele. Peça pro seu 
responsável escrever outras coisas que você é agradecido a Deus no balão em branco. 

 
 

 

 
 

 SEXTA-FEIRA 

Fale para a criança: Deus deu os mandamentos e 
leis para que entendêssemos que precisamos ter 
uma direção na nossa vida. Precisamos ter ordem. 
Imagine se todos fizessem o que quisessem? O 
mundo seria um caos. Por isso Deus deu as leis e 
mandamentos para o povo. 

Diga: Deus montou os mandamentos para nos fazer 
enxergar o que tem dentro dos nossos corações. 
Para nos mostrar que ele é aquele que nos ampara, 
protege e defende. E para mostrar que precisamos 
de Jesus.  

Continue: 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”. 

Conclua: A Bíblia nos ensina que o povo aceitou as ordenanças e disse que iriam obedecer a tudo o 
que o Senhor havia ordenado. Vamos ver na próxima semana se aconteceu assim mesmo. 

Fixando a lição/A criança repete: Deus me ama 
tanto que deixou a sua palavra (a Bíblia) para me 
ajudar a ter boas decisões. 

Atividade: Pinte a figura abaixo e depois revise os 10 
mandamentos com a ajuda da figura acima. 

 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, obrigado(a) por tudo o que tenho. Me ajuda a não cobiçar 
nada. Em nome de Jesus, amém. 
 

Oração - Leia e a criança repete: Deus, me ajuda 
a buscar na Bíblia a tua vontade. Quero ser uma 
criança com sabedoria. 
 


