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LIÇÃO 2 – ABC KIDS
(Até 7 anos)

AS REGRAS DE DEUS PARA A VIDA
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Os dez mandamentos
(Êxodo 20: 3-17)

Deus nos ama tanto que Ele nos deu mandamentos para nos ajudar, a saber a melhor
maneira de viver. Mesmo que nós vivemos no mundo de hoje em que vivemos de acordo com
as regras da terra. Quando vivemos como parte do reino de Deus, suas regras nos ajudam a
viver a vida livre de dificuldades quando nós aprendemos a servir a Ele e outros.
As regras de Deus é chamada de “os dez mandamentos”. Deus deu a Moisés estas
regras há muito, muito tempo atrás, e Moisés disse ao povo sobre essas regras.
A lei foi dada para nos ajudar. Nós só podemos saber o que o faz feliz quando Ele nos
diz. As leis nos ajudam a saber que estamos fazendo o que é certo.

Os dez mandamentos:

1 Você não deve conhecer outros deuses além de mim.
2 Não farás para ti imagem esculpida na forma de qualquer coisa.
3 Não tomarás o nome do Senhor teu Deus.
4 Lembra-te do dia de sábado, para o santificar.
5 Honra teu pai e tua mãe.
6 Não matarás.
7 Não cometerás adultério.
8 Não furtarás.
9 Não dirás falso testemunho contra o teu próximo.
10 Não cobiçarás a casa do teu próximo ou qualquer coisa que pertence a ele.

Pontos para discussão:


O que é um mandamento?



Discuta as regras do mundo em que vivemos.



Quais são as consequências da desobediência a regras governamentais?



Como as regras de Deus difere daquela do sistema mundial?

 Discuta cada mandamento e referem-se a escrituras relevantes.
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Perguntas para discussão:

1. O que é adoração? Consulte a obediência de Abraão na oferta de Isaac como um ato
de adoração. A adoração não é somente o canto; é a obediência a Deus.
2. Lista as coisas que podem se tornar outros deuses sobre nossas vidas. O que é um
ídolo?
3. Como podemos honrar nossos pais todos os dias?
4. Pessoas geralmente não são felizes de ter regras. Como você está se sentindo?
5. O que significa dar falso testemunho? Podemos fazer isso, mantendo em silêncio?
Podemos deixar uma impressão falsa, mantendo em silêncio.
6. Existe um momento para roubar? Não!
7. O que você acha que deve acontecer com um assassino? Ele deveria ser morto?
8. Você está feliz com o que você tem? Seja sempre grato.

Oração:

Querido Deus, obrigado por nos amar tanto, você nos deu mandamentos para nos ajudar a
viver da melhor maneira possível. Ajude-nos a obedecer suas regras e sempre fazer as coisas
certas. Obrigado por nos perdoar quando erramos e deixar-nos começar de novo. Nós te
amamos pai e peço para que nós ajude a sempre agradá-lo, amém.
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