
 
Deus não divide o seu lugar com 

ninguém. 

 
“Não farás para ti imagem de 

escultura..., não se ajoelhe diante 
de ídolos, nem os adore”. (Êxodo 

20: 4 e 5) 

 
 
Ainda usando a técnica da massa 
de modelar ou a receita da semana 
anterior, usando agora anilina 
amarela. 

Leve uma gravura de um bezerro e 
peça para que as crianças 
confeccionem cada uma o seu 
bezerro. Enquanto todos trabalham 
na escultura, vá conversando com 
as crianças: 
Que figura este bezerro 
representa? Um animal da terra. 
Que mãos o estão fazendo? As 
mãos de crianças (mãos de 
homem). Ele pode ser destruído? 
Sim.  

Conte para elas a história de Êxodo 
32. Um dia Moisés estava lá no alto 
do monte Sinai falando com Deus. 
Como demorou muito para descer, 
o povo pediu para que Arão, seu 
irmão, fabricasse um deus para 
eles poderem adorar e prestar 
culto. Arão pediu para que todos 
entregassem ouro e fundiu um 
bezerro de ouro, como este que 
estão sendo fabricados aí, com as 
mãos. 

O povo ficou feliz, no dia seguinte, 
ofereceu sacrifícios e adoraram 
este bezerro no lugar de adorar ao 
Deus verdadeiro que os tirara do 
Egito. Deus viu tudo e quanto o seu 
povo era cabeça dura. Irou-se e 
quis matar a todos, mas Moisés 
intercedeu pelo povo. 

Sabe por que Deus se enfureceu? 
Porque ele já havia dado a ordem 
de que não era para ninguém fazer 
imagem de escultura para 
substituir sua presença ou ocupar o 
lugar que é só dele. Deus não divide 
o seu lugar com ninguém. 

 
Texto Bíblico: Êxodo 20: 4 e 5. O 
mandamento que acabamos de ler, 
fala sobre a segunda instrução que 
Deus dá para nós, seus filhos, 
aqueles que não pertencem mais 
ao mundo, mas a ele. Para mim e 
para você, que escolhemos andar 
com ele para sempre. 

Para compreendermos melhor, 
imaginemos que uma mulher se 
casou e vive muito feliz com seu 
marido mas, na sala da casa, esta 
mulher colocou na estante um 
porta-retrato do ex-namorado dela, 
alguém que ela muito amou no 
passado e todos os dias ela passa 
por lá para olhar o porta-retrato e o 
limpa. O que vocês acham que o 
seu marido vai achar disto? Ficará 
furioso, não é? 

O mesmo acontece com Deus, nós 
todos estávamos distantes dele, 
envolvidos nas mentiras de 
satanás, mas fomos conquistados 
de volta para ele, quando 
escolhemos andar com Jesus. 
Agora somos muito felizes com ele, 
mas muitas vezes fazemos com 
que se sinta como o marido que 
acabamos de falar, quando nos vê 
admirando coisas aqui deste 
mundo, ao invés dele. 

Que coisas? Em nosso quarto; 
pôsteres de ídolos; emblemas de 
times em excesso; anjinhos; 
brinquedos que adoramos e que 
muitas vezes ocupam o lugar 
daquele que deu a vida por nós. 
Cuidado! Pois ao desobedecer esta 
instrução, faço maldade para com 
Deus e atraio o mal para a minha 
família. 

 
Muitas vezes você pode ter ganho 
de alguém alguma imagem para 
guardar contigo, para lhe proteger, 
com as melhores intenções, mas 
lembre-se,  a  sua atenção para 
com Deus não deve ser dividida 
com mais nada. 

Tudo o que pode ser destruído, 
como aquele bezerro de ouro, não 
pode competir com o nosso Deus. 
Há muitos ídolos que são 
mostrados na mídia, que não 
podem competir com o nosso Deus 
(Super-Homem, Homem Aranha 
etc.). 

 

• Vamos destruir nosso 
bezerro de massa? Faça 
com que todas as crianças 
destruam o seu bezerro. 

• Há algum objeto, pôster, 
herói, que você adora? 

• Nunca se esqueça, adorar 
somente a Deus. 

• Vamos orar? Pedindo que 
Deus ocupe o lugar que 
pertence somente a ele em 
nossa vida, em nossa 
família, para sermos 
abençoados e felizes. 
 
 

2ª Lição - 2° Mandamento: 
 Não farás para ti imagem de escultura 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 


