
 
O único Deus merece toda a honra. 

 

 
“Não adore outros deuses, adore só 

a mim”. (Êxodo 20:3) 
 

Leve massa de modelar, segue uma 

receita barata se precisar: 

- 4 xícaras de farinha de trigo; 
- 1 xícara de sal; 
- 1 ½ xícara de água; 
- 1 colher de sopa de óleo; 
- Corante alimentício ou anilina da 
cor desejada. 

Modo de fazer: Misturar todos os 
ingredientes e guardar em um saco 
plástico na geladeira. 

Peça para que os meninos modelem 
um homem, e as meninas uma 
mulher, para representá-los. 

Você líder, deve modelar uma 
serpente (cobra) e colocar diante dos 
homens e mulheres ali 
representados, diga que quando Eva 
deu ouvidos a serpente, ela honrou e 
respeitou mais a serpente do que o 
Deus que a criara. 

A serpente era uma rival de Deus, 
tentando se aproximar do homem 
para dividir o amor e respeito que ele 
tinha para com Deus. 

 
Texto Bíblico: (Êxodo 20:3) 

O mandamento que acabamos de ler 
diz: “Não adore outros deuses”, ou 
seja, Deus quer ser, não somente o 
número 1, mas o único, quando diz: 
“adore só a mim”. 

Você sabe o que significa adorar? 
Significa venerar, prestar culto, amar 
exageradamente. Você sabia que 
Deus tem ciúmes de nós? 

A Bíblia afirma em Tiago 4:5, que o 
Espírito Santo que habita em nós 
desde o dia em que aceitamos a 
Jesus, tem ciúmes de nós, pois o seu 
desejo é que sejamos só dele. Para 
compreendermos melhor, observe a 
foto de um casal de noivos. 

O que vocês acham que eles sentem 
um pelo outro? Muito amor, não é? E 
se esta noiva der atenção a outro 
homem, mostrar a foto de outro 
homem, o que o noivo vai sentir? 
Ciúmes, receio de que sua noiva, a 
qual ama tanto, se apegue a outro. 

 

Assim acontece quando aceitamos a 
Jesus, é como um casamento, mas 
em vez de o noivo vir morar com a 
noiva, o Espírito Santo é que vem 
morar conosco. Ele quer ser 
exclusivo, o único, pois através dele, 
Deus passa a morar em nós. 

Exclusividade é então a regra número 
um para um casamento feliz, não é? 
Pois bem, esta é também a regra 
número um para uma vida feliz com 
Deus. 

O que acontece quando alguém é 
traído em um casamento? Há muita 
tristeza e muitas vezes ocorre a 
separação, que é nada menos do que 
a consequência da traição. 

Foi o que aconteceu com Eva no 
jardim do Éden. Ela traiu a Deus, ao 
acreditar mais na serpente, ouvir e 
atender ao pedido dela. Adão e Eva 
demonstraram a Deus que ele não 
era mais o único em suas vidas, seus 
olhos já podiam olhar para outras 

coisas. Isto entristeceu tanto o 
coração de Deus, o casal que criara 
não era mais digno de confiança para 
habitar no paraíso na companhia de 
quem tinham acabado de trair. Deus 
os tirou do jardim do Éden, e houve 
então a separação entre o homem e 
Deus. Esta distância só acabou 
porque Jesus nos reconciliou com o 
Pai, Aleluia! 

 
Eva amava muito a Deus, até o dia 
em que começou a se distrair com a 
serpente, que aqui representa o 
próprio diabo. 

Você pode amar muito a Deus, mas 
tome o cuidado de não se distrair 
com coisas que podem afastá-lo ou 
esfriar o seu amor por ele. 

Há certas coisas em nosso dia a dia 
que nos afastam, que querem dividir 
o nosso tempo, atenção e amor a 
Deus. 

Que coisas são estas? Tempo gasto 
diante do computador ou mesmo 
jogando no celular; paixão por um 
time de futebol, por uma novela ou 
seriado na TV, por roupas etc., uso de 
amuletos para dar sorte... 

 

• Você já fez a escolha de 
convidar Jesus para morar 
em sua vida? Para ser o seu 
único Deus? 

• Se já o fez, qual é a serpente 
(cilada do diabo) que te 
rodeia para dividir o amor 
que sente por Deus? 

• Vamos orar? Por aqueles que 
precisam convidar Jesus 
para entrar em suas vidas, 
para que recebam como o 
único Deus. Por aqueles que 
precisam fazer alguns 
acertos com Deus. 

1ª Lição - 1° Mandamento: 
Não terás outros deuses 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 


