
 
 

 
 

Momento com Deus – Crianças de 07 a 08 anos 
 

NOME:______________________________________________________________DATA: 31/05/2020 

 

OS 10 MANDAMENTOS – PARTE 02: 

AMAR O PRÓXIMO 

Versículos para decorar: 

1 – Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. (João 14:15) 

2 - Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus; não por 
obras, para que ninguém se glorie. (Efésios 2:8-9) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Vamos começar relembrando os mandamentos.  Eles são 10 formas de mostrar o nosso amor. 
Esses mandamentos são resumidos em dois. Vemos isso em Mateus 22:37-40. Reescreva os 
mandamentos abaixo retirando as letras W e Y: 
 

Mandamentos de 1 a 4 
 

AYMWARWAYDEWUYSWSYOBWRYETWOYDAYSWAYSCYOIWSYAS 

 
 

Mandamentos de 5 a 10 
 

AYMAYROSYEUPYRÓXIYMOY 

 

 

2. A partir do quinto mandamento, Deus nos mostra como amar ao próximo. Leia Êxodo 20:12 e 
escreva o mandamento. 

  
 
 
 
 
 

3. 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. Ligue as figuras as suas 
autoridades. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

"_____________________________, a fim de que 
tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá.” 

a) Não honrar ninguém  

b) Honrar pai e mãe 

c) Honrar amigo da escola 

CHEFE PAI E MÃE PROFESSOR 

ADULTO ALUNO FILHO 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/jo/14/15


4. Deus sabia que honrar pai e mãe seria mais uma batalha em nossa vida. Complete a palavra 
e descubra qual é a batalha do quinto mandamento. 

 
 
BATALHA: OBEDECER AS ______________ (TO-AU-RI-DES-DA). 
 
 
 

Refletindo: 
Escreva 3 autoridades que você tem na sua vida: 

1. ________________________________ 
2. ________________________________ 
3. ________________________________ 

 

Decidindo: 
(    ) Decido obedecer todas as minhas autoridades sem reclamar. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a obedecer todas as suas autoridade: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
TERÇA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. O sexto mandamento diz “não matarás”. Deus quer que você se controle. Você diz: “Ah, eu 
sou só uma criança e não matei ninguém”. Jesus cita este mandamento e inclui também ira e o 
xingamento (Mateus 5:21-22). Pinte a imagem que ilustra esse mandamento: 
 
a)                                                     b)                                                 c)    
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 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. Enfrentamos uma batalha contra nossas vontades. Ligue 
o guerreiro até o adversário deste mandamento: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. O sétimo mandamento diz “não adulterarás”. Você terá dificuldade em se manter puro 
sexualmente. Lembra do sinal de trânsito que demora muito para abrir? Mas ainda assim nós 
esperamos, porque sabemos que se avançarmos, poderemos nos machucar. Pinte somente a 
forma CORRETA de cada figura e descubra como Deus quer que seja feito o sexo. 
 
 

CONTROLAR RAIVA 

CONTROLAR IMORALIDADE 

 

CONTROLAR INVEJA 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BATALHA: MANTER A _____________ (PUREZA / MALDADE) SEXUAL  
 
 

Refletindo: 
- Não podemos ficar assistindo programas, desenhos ou ver qualquer coisa que seja imoral. 
Deus quer que tenhamos controle sobre nossos olhos. Isso é pureza também! 
 

Decidindo: 
(    ) Decido controlar as coisas que eu assisto. Quero agradar a Deus com meus olhos. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a manter a decisão de hoje e se você tem 
desagradado o coração de Deus nessa área da sua vida, aproveite agora e peça perdão a Ele: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
QUARTA – FEIRA  
Entendendo a História 
1. Como somos pecadores, tentamos buscar atalhos, ou seja, caminhos mais fáceis. No oitavo 
mandamento, Deus diz “não furtarás!” Para entender melhor veja abaixo os exemplos de furto 
e pinte da mesma cor a imagem que combina com a frase: 

Furtar é... 

  

Quando queremos as coisas que os outros 
trabalharam para conseguir. 

Quando pegamos a resposta da prova 
do colega, ou seja, colar. 

 

2. Não adianta você dizer que ninguém está olhando. 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. Vire a página de cabeça para baixo e descubra a batalha que você terá que enfrentar: 

 
 
BATALHA: MANTER A ____________________  
 

3. O nono mandamento diz “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. Circule a palavra correta e aprenda mais: 
 
a. Basta você contar uma mentira para ser ______________ ( bondoso / mentiroso ) 

Com várias 
pessoas 

 

Com uma só 
pessoa 

Figura 1 

Namorado ou 
namorada 

Esposo 
ou 

esposa 

Figura 2 

Depois do 
casamento 

Antes do 
casamento 

Figura 3 



1

2

3

4

5 Ç

6

b. A mentira não é o ___________ (caminho / fim) mais fácil. 

c. As consequências de falar a verdade são menos _________ (pesadas / leves) do que falar 

mentiras. 

   
 BATALHA: FALAR A _____________________   ( verdade / mentira ). 
 

Refletindo: 
- Quando mentimos, estamos agradando a satanás. Deus odeia a mentira. 
- Não fale mentiras nem faça fofoca de ninguém. 
 

Decidindo: 
(    ) Decido controlar a minha boca. Quero agradar a Deus com as palavras que saem da minha 
boca. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma oração pedindo pra Deus te ajudar a manter a decisão de hoje e comece 
colocando em prática o que você aprendeu hoje. Agrade a Deus com suas palavras!!: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
QUINTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. O décimo mandamento fala sobre algo muito comum em nossas vidas. Leia Êxodo 20:17 e 
preencha com a palavra cobiçarás onde está faltando a palavra 

 
"Não _________________ a casa do teu próximo. Não 

_________________ a mulher do teu próximo, nem seus servos ou 

servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe 

pertença.” 

2. A cobiça significa inveja, ganância. Você deve estar contente com o que tem e com o que 
Deus lhe dá. Ele deseja ser a única coisa que preenche o seu coração, e você precisa confiar 
que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Leia o versículo e preencha os quadros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
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... 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Gênesis 1:1 Gênesis 1:1 

Então lhes disse: "Cuidado(1)! Fiquem de 

sobreaviso contra todo tipo de ganância(6) a vida 

de um homem(2) não consiste(4) na quantidade 

dos seus bens(3)". (Lucas 12:15)  

 



  
BATALHA: SER CONTENTE COM O QUE TENHO. 
 
 

Refletindo: 
- Você tem reclamado das coisas que você não tem mas queria? Isso é ser descontente. 
- Deus nos dá tudo que precisamos e Ele não erra. Quando reclamamos de algo que não temos, 
é como se estivéssemos dizendo que Deus errou, e isso é errado pois é ingratidão a Deus. 
- O remédio da ingratidão é agradecer! 
 

Decidindo: 
(    ) Decido me alegrar com as coisas que eu tenho e não ficar desejando as coisas dos outros. 
(    ) Decido agradecer a Deus pelas coisas que eu tenho. 

Compartilhando com Deus: 
Escreva uma lista abaixo de todas as coisas que Deus te deu. Agradeça por cada uma: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
SEXTA – FEIRA 
Entendendo a História 
1. Vamos relembrar todos os mandamentos. Veja a figura e coloque o número do mandamento 
que ela representa. Dica: Ler Êxodo 20.1-17. 



2. Ligue os símbolos iguais e depois leia as frases encontradas. 
Deus nos deu mandamentos e leis para: 

 
 
Refletindo: 
- Essa semana você aprendeu que os 6 últimos mandamentos nos ensinam a amar o próximo. 
Escreva quem são os seus próximos: ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
- Você tem falhado no amor com algumas dessas pessoas? (    )SIM   (    )NÃO 
- Deus manda nós amarmos as pessoas. 
 

Decidindo: 
(    ) Decido amar as pessoas assim como eu amo a Deus. Vou me esforçar e amar até as 
pessoas que eu acho difícil. 

Compartilhando com Deus: 
A marca do cristão é o amor, então se você tem falhado em amar alguém e tratado alguém mal, 
escreva uma oração pedindo perdão a Deus, escreva o nome da pessoa abaixo e comece a orar 
por ela, peça pra Deus colocar amor no seu coração por essa pessoa: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 


