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QUEBRA-GELO  

Material: figura de uma lagarta e de uma borboleta. 

Cumprimente as crianças e diga: - Olhem esta figura! 

(mostre a figura da borboleta) Como se chama este 

inseto? Borboleta. Quando as borboletas nascem, não 

são assim tão bonitas, elas começam a sua vida em 

forma de uma lagarta (mostre a figura da lagarta). 

Então vão um dando aos poucos, até se 

transformarem em borboletas. Você sabia que a Bíblia 

diz que nós também precisamos ser transformados 

por dentro? Sabe pra quê? Para sermos parecidos com 

Jesus. E sabe como isso acontece? 

Moral: A Palavra de Deus guardada no coração nos faz 

parecidos com Jesus. Vamos descobrir como Deus 

ajudou o seu povo a viver de maneira diferente dos 

outros povos. 

Oração breve 

Senhor esteja conosco nesse encontro de hoje, em 

nome de Jesus, nos ajude a enxergar o poder da fé! Em 

nome de Jesus, amém.  

 

EDIFICAÇÃO:  

Tema: OS DEZ MANDAMENTOS 

Texto Bíblico: Êxodo 19.1-25 / 20.1-17 (Resumidos) 

Você já ouviu falar da Constituição de um país? A 

Constituição é um documento onde estão escritas as 

leis para governar a nação. Essas leis são escritas pelos 

seus governantes. Elas falam aquilo que todos devem 

fazer e aquilo que também não pode ser feito. Por 

exemplo: toda criança deve frequentar uma escola. 

Vejam! Isso é algo bom e está escrito na Constituição 

do Brasil. Essas leis nos ajudam a viver bem uns com os 

outros. Vamos imaginar outra situação: no sinal de 

trânsito, o vermelho significa que o motorista deve 

parar o carro e o verde significa que pode seguir. Essa 

é uma das leis de trânsito, que ajudam a organizar o 

trânsito para os carros e para os pedestres. Assim, 

todos devem respeitar essas leis para viver bem. Na 

época de Moisés, Deus escreveu as suas leis em pedras 

para mostrar ao seu povo a maneira certa de viver. 

Deus queria fazer do povo de Israel uma grande nação. 

Por isso, Ele escreveu “dez leis”, que se chamam os 

“Dez Mandamentos”. Assim, todo o povo poderia 

conhecer o que Deus pensava a respeito de um 

assunto. Moisés era o líder deles, mas todos 

precisavam aprender a viver bem uns com os outros e 

respeitar uns aos outros. Por isso Deus deu a lei escrita 

em pedras. Assim ninguém teria dúvida de como 

agradar a Deus. Vamos falar quais são essas leis: 

1. Não adore outros deuses além de mim – Deus 

é o único que deve receber adoração. 

2. Não faça imagens de ídolos e nem os adorem -

o povo não deve adorar nenhuma estátua. 

3. Não use o meu nome sem respeito, pois eu sou 

o SE NHOR o nome de Deus é santo, e não se deve falar 

dele de maneira errada, sem respeito. 

4. Guarde o sábado, que é um dia santo – todo o 

povo deve descansar um dia na semana. 

5. Respeite o seu pai e a sua mãe – os filhos têm 

que tratar os pais com respeito. 

6. Não mate – é proibido matar alguém. 

7. Não cometa adultério – as pessoas casadas 

devem se relacionar somente com o seu esposo ou 

esposa. 

8. Não roube – é proibido roubar. 

9. Não dê testemunho falso contra ninguém não 

se deve mentir sobre outra pessoa. 

10. Não cobice as coisas de outra pessoa – não 

desejar ter, de maneira errada, o que o outro tem. 

OS MANDAMENTOS – A MANEIRA CERTA DE VIVER 

Essas foram as leis que Deus deu ao povo depois que 

ele saiu do Egito. Deus mostrou a maneira certa de 

viver na sua nova terra. Deus queria que o povo de 

Israel fosse diferente dos povos que viviam lá, porque 

eles não conheciam a Deus. Deus não queria que o 

povo aprendesse as coisas erradas que outros povos 

faziam, porque eles até adoravam outros deuses. E 

eles viviam de maneira que não agradava a Deus. Deus 

amava muito o seu povo e queria muito abençoá-lo 

nessa terra, por isso, Ele escreveu as leis em pedras, 

para que eles pudessem conhecer a vontade de Deus 

e obedecer-lhe. 
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A lei que Deus deu para o povo lá no deserto era a sua 

Palavra. Naquela época não existia a Bíblia como existe 

hoje. Aquela era a maneira como eles aprendiam a 

respeito da Palavra de Deus.   Por isso, na época de 

Moisés, Deus escreveu a sua Palavra em pedras, mas 

hoje, na nossa época, Deus quer que a sua Palavra 

esteja no nosso coração. Na Bíblia está escrito assim: 

"Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar 

contra ti" (Salmos 119.11). Guardar a Palavra no 

coração significa que você sabe o que agrada a Deus e 

o que não agrada, pois você já conhece o que a Bíblia 

diz. Vamos imaginar uma situação: como você poderia 

obedecer aos seus pais se você não soubesse o que 

eles acham que é certo ou errado? Por exemplo, sua 

mãe diz a você: "Não brinque na rua porque é 

perigoso!"; "Vá estudar pra você tirar notas boas!"; 

"Não fale palavrão pois é muito feio!"; "Não brigue 

com seus colegas!"; etc. Dessa maneira, você sabe o 

que é errado e o que é certo. Sua mãe não precisa 

escrever essas palavras para você ler todo dia antes de 

sair de casa, basta ela falar, que você guarda na sua 

mente o que ela diz. Assim, você sabe como deve agir. 

Com Deus é a mesma coisa. Deus quer que você 

conheça a Bíblia e saiba o que Ele pensa e qual é a 

vontade dele para você. Você deve ler a Bíblia para 

conhecer a vontade de Deus, mas também deve 

guardar essa Palavra no seu coração para saber como 

agir da maneira que agrada a Deus, na hora certa. 

Guardar é o mesmo que lembrar! Se um colega na es 

cola tentar provocar uma briga com você, na hora você 

vai lembrar o que a sua mãe falou: “Não brigue com 

seus colegas!” Assim também acontece com a Palavra 

de Deus. Na hora em que precisar, você deve se 

lembrar do que está escrito e fazer de acordo com a 

vontade dele. Então, vamos guardar a Palavra no 

nosso coração, falando o nosso versículo de hoje: 

“Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar 

contra ti” (Salmos 119.11). 

 

 

 

 

 

COMPARTILHAMENTO: 

1. Qual o nome das leis que Deus deu ao seu 

povo? R: Os Dez Mandamentos. 

2. Por que Deus deu essas leis para o seu povo? 

R: Para ensiná-los a maneira certa de viver na 

nova terra. 

3. Por que Deus não queria que o seu povo vives 

se como esses povos? R: Porque eles não 

conheciam a Deus e adoravam outros deuses. 

4. Quem escreveu os Dez Mandamentos? R: 

Deus. 

5. E quem escreveu a Bíblia? R: Também foi Deus. 

6. Onde Deus escreveu os Dez Mandamentos? R: 

Em Pedras. 

7. Onde devemos guardar a Palavra de Deus 

hoje? R: No coração. 

 

RECADINHOS PARA O LÍDER: 

Atenção líder!  

Fique atento para nos novos horários do MINI e nos 

ajude a informar aos pais das crianças. 

10h da manhã:  EBD presencial para crianças de 3 anos 

até pré-teens de 12 e 13 anos. 

18h30 da noite: Culto infantil para crianças de 3 anos 

até juniores de 12 anos. E culto para bebês de 0 a 2 

anos após o louvor. 

Ainda é necessário fazer a reserva dos adultos e 

crianças para participação dos Cultos à noite. Se você 

ainda não tem o aplicativo da PIBJC baixe agora pelo 

Play store do seu aparelho móvel. 

Os nossos Cultos MINI e de juniores estão sendo 

transmitidos ao vivo aos domingos em nosso canal Pib 

Jardim Camburi, no YouTube. Culto MINI às 18h30, e 

Culto de Juniores às 19h30. 

 

Tenha uma semana abençoada! 

 





   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
3 - 6 anos 

 

 

 

 

OS DEZ MANDAMENTOS – ÊXODO 19.1-25 e 20.1-17 

1) Pinte a imagem;  

 

 



   

 

 

 

 

 

    Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi  

 Célula KIDS 

ATIVIDADE  
7 - 8 anos 

 

 

 

 

OS DEZ MANDAMENTOS – ÊXODO 19.1-25 e 20.1-17 

1) Pinte a imagem;  

2) Escreva ao lado de cada número o mandamento correspondente a ele;  

 


